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مةمقص

مرسل،نبيلتاريخسيرةأصحبأنهالمجي!الرسولحياةخصائصتطالعنا

والشمول،بهايتصلماكلفيوالمثالية،مراحلهاجميعفيبالوضوحوتتميز

!!غ!ي!الرسولصدقعلىالعمليوالدليل،بهايحيطماكلفيوالتكامل

وفي،الشريفالنسبفي..كثيرةحقائق!مروالرسولمبعثقبلوتطالعنا

!!اليدقناةالحياةلصروفتشتدأنقبل،يتملاحقهالذياليتممرحلة

منبصبيانالاختلاطإلىتدعوالتيالعملوطبيعة،الشبابمرحلةوفي

الذينأولئك،1(والعبيد)والخدمالفقراءطبقاتمنأكثرهم،مختلفةطبقات

منيعدبلالأعمالمعاليمنيعدلاالذيالعمللهذايؤجرونكانوا

غيرمنعزتهاعننفسهتنزل!لمهؤلاءمعكانلمجيرأنهومع،صغارها

فييكمنوما،محتدهوطيب،نسبهشرفالعلاإلىيجذبهفكان،استعلاء

ولا،كبرياءولا،غطرسةغيرمن،الأخلاقلمكارمحبمنالكريمطبعه

بالقليلوالرضاالتطامنإلىيجذبهكانكما،للضعفاءاستصغارأواستهانة

حسنعلىالنفستربيةفيوأثرهثمراتهإلىنظرغيرمن،ذاتهفيالعملصغر

!!بالناسوالرفقالمعاملة

فيوأولياؤهمذووهمانغمس!الذينخصوصأمنهمالأحداثوكان

ينزعمنومنهم،البريءوغيراللهوالبريءحبقلوبهمعلىيستوليالشهوات

!!أشدهبلغإذاالمجتمعفيفسادعنصرويكون،بعدمنالشرإلى

فهؤلاء،البريءالخالصالحبإلىويدفع،الرحمةيثيرالضعفكانوإذا

إلىتهديالهوىوسيطرة،الهوىسيطرةإلىيهديوالمجون،المجونإلىيدفعون

!!البريءيعديالسقيمتجعلوالصحبة،الفساد

.بتصرفا07:ا:لمجه!النبيينخاتم(1)
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العصمةوكانت،ومصطفاهلعبدهوجلعزاللهحمايةكانتذلكومع

!!لهيةالإوالتربية

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليئعنحسنبسندوغيرهإسحاقابنيروي

:يقول"!ي!راللهرسولسمعت:قال

إلا،النساءمنبهيهمونالجاهليةأهلكانممابشيءهممتأما

ونحنمكةفتيانلبعضليلةقلت،منهمااللهعصمنيكلتاهما،ليلتين

مكةأدخلحتىغنميليأبصر:لصاحبيفقلت،أهلناغنمرعايةفي

أولجئتإذاحتىفدخلت،بلى:فقال،الفتيانيسمركما،بهافأسمر

،هذا؟ما:قلت،والمزاميربالغرابيلعزفأسمعت،مكةدورمندار

أذني،علىاللهوضرب،أنظرفجلست،وفلاثةفلانتزوج:فقيل

ما:فقال،صاحبيإلىفرجعت،الشمس!مشإلاأيقظنيما!فوالله

ليلةلهقلتثم،رأيتبالذيأخبرتهثم،شيئأفعلتما:قلت؟فعلت

جئتفلما،فدخلت،ففعل،بمكةأسمرحتى،غنميليأبصر:أخرى

اللهوضرب،أنظرفجل!ست،ال!ليلةتلكسمعتالذيمثلسمعتمكة

صاحبي،إلىفرجعت،الشمسمشإلأأيقظنيما!اللهفو،أذنيعلى

هممتما!اللهفو،الخبرأخبرتهثم،لاشيء:قلت؟فعلتما:فقال

.،بنبوتهاللهكرمنيحتى،ذلكمنلشيءبعدهماعدتولا

.1()ثقاتورجاله،متصلحسنإسناده:حجرابنقال

حديثهذا:وقال،4:542؟والحاكم،051-941:ا:السيوطي:الكبرىالخصائص(1)

الدلائل::نعيموأبو،2:33:الدلاثل:والبيهقي،الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىصحيح

،)938(531:ا:الكبيرالتاريخفيلاوالبخاري)6272الإحسان:حبانوابن،2:33

3:921:الأستاركشففيالهيثميوأورده،(046)142-2:042:الزخارالبحر:والبزار

.ثقاتورجاله،البزاررواه:وقال،8:622:والمجمع،(542)3
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شخصيةفيالواقعيوجودهفيالخلقتكمافؤنبصرالرجولةمرحلةوفي

!!نسانالإسلوكفيالحياةمعجزةيكونأنيوشكالذيوهو،1(ع!)الرسول

نقيأواضحأيتمثل،المديدةى!ي!مالرسولحياةفيالأخلاقيالئعدنبصروهنا

الحياةبهاتعجكانتالتي،الباطلةالجاهليينممارساتكلعنالحاسمانسلاخهفي

العربية،الجزيرةمسرحعلىتجريكانت،العديحصيهالاممارسات..العربية

مفاخرإلىذلكوتجاوزت،وعادةإلفأأصبحتحتى،نهارليلومثلتها

كله،هذاعنبعيدع!ب!موالوسول،منهابالمريدتيانالإفيالعربتبارى،ومكرمات

!!عليهخارج،عنهمنسلخ

والدنيا،العؤيمةخائرة،الدليلحائرة،السبيلجائرةكانتالحياةقافلةانمع

!!فسادأالأرضفييعيثوالشيطان،دمأتشجبوجراحها،وتشكوتئن

وخطرأثقلأالأبعادأشدوهو،الفكريالروحيالبعدإلاثمةيبقولم

!!الحياةفي

القدرةأعطىقدالجاهليةممارساتكلعنالحاسمنسلاخالاكانمالىاذا

قدالروحيالبعدفإن،الباطلةالجاهليينممارساتلكلالحاسمالرفضعلىالعملية

!!بدونهالكبيرالحاسمدورهيؤديأنيمكنلامتممأنفسيأامتدادأأعطى

وقيادتهاالجاهليةرفضبمواجهة،تصالوالاندماجالاباتجاهامتدادإنه

!!وسلطاتهاوأعرافها

لمجيرمحمدأاللهبعثالذيالجديدبالعالمانفساحهعلىبالكوناندماج

كلفيالإشمانلجعلقريبعماسيأتيالذيبالناموس،إليهالبشريةلينقل

مواضعهمغادرأ،بمنهجهمستمسكأ،بهموقنأوقبيلوجيلومكانزمان

وأعراف،مستبدةوسلطات،جائرةزعاماتإليهاساقتهالتيالخاطئةالمنحرفة

!!والرجسبالدنسمليئة

.بتصرفبعدهاوما093:ا:النبويةللسيرةالصحيحالجامع1()
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ماعلىعليائهامنتطلكبيرةنفسكانت،المحجبالمهيبحراءغاروفي

فيتنظرمحصيةنفاذةعينكانت،وانكسارواعتداءومغارمفقمنالدنيابهتموج

أيسوار!حاتجتاز،والحينالحينبينمكةتغادرأنجاهدةوتحاول،الواقعهذا

حياةتحجبحتى،المتراميةالصحراءرمالعبرثابتةخطواتتنقلها،الجبلية

!!حراءغارإلىالمطافينتهيثم،الجاهلية

تفكبهـ..طويلآأمدآيشغلهكان،عميقتفكيرفيءشتنالرسولواستغرف

،نسانال!ومصير،والحياةالكونوفي،أوضاعهموفي،قومهأحوالفيعميق

!!ووضوحآالحاءتزدادالطريقملامحوأخذت،الحقيقةإلىالوصوليريد

.هالجاهليةطغيانإزاءعكسآ..وطردآعكسآحراءبغارالخلاءكانهكذا

علىغداقدءشي!محمدآأنإلىالاكبرالإرهاصبمثابة،الوحيبدءتجاهوطردأ

!!الوحيلنزولتاماستعداد

نأبيد،حراءغارفيالتعبدشرعيةإدراكعنبمعزلمنطقهفيوالعقل،هذا

حقيقةالطاقةجهدنتصورحينالروحيالبعدعظمةمنتتكشفجوانب

معرفته،إلىلاسبيلوبمانعرفبما،العبوديةحقيقةظلهافيونتصور،الاصطفاء

وحقيقة،والفهمالمعرفةحلاوةونتذوق،العنايةوتلكالتكريمهذاوقعنستشعرثم

نلبثلاثم،والخضوعوالابتهال،والخشوعبالشكرهذاونتلقى،والعنايةالتكريم

معتتجاوبوهي،الوجودجنباتونتصور،الحمدسماءفينحلقأنفسنابحدأن

!!العنايةوتلكالتكريمهذا

التاريخخطتحويلفيالأولىاللحظةمنذالوحيمطلعآثاربدأتلقد

التيالجهةوتحددت،الإنسانيالضميرخطتحويلفيبدأتأنمنذ،كلهالبشري

!!وموازينهتصوراتهعنهاويتلقى،نسانالإإليهايتطلع

كلهاالفضائلونبصر،رالرسولالرسالةتستقبلثيةجاالدنيانبصروهنا

شيئأحولنامننرىنكادولا،النوررحابفيالحقيقةلتعيشوتغدوتروحمجتمعة
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بينإلايتحرك،والكمالوالرفعة،والجمالوالعظمة،والجلالالسمومعانيمن

!!والرسولالرسالةيدي

العصبية،علىنسانيةوالإ،الوثنيةعلىالوحدانيةطوالعبدتهنالك

الدنياوأبصرت،القاصدطريقهاالحياةقافلةووجدت..ومعالممعالموظهرت

فنفخت،المعتلوالجسد،المنحلالهيكلفيسرتوروحأ،الكونفيسرىنورأ

إلىفتشوف،الحياةهذهمنخيرأطيبةمباركةحياةلهأنشعرحتى،سرالحياةفيه

دماطلاق،قبرهامنالحريةبعثوأدرك،الجديدبالضوءواستنار،البعيدالأفق

!!أسارهامنالعقول

!!الرسالةودعائمالنبوةأساسالوحيوبدءالرسالةميلادوأحداث

وتعالىتباركاللهاصطفىالتيالرسالةميلادفيالكبرىالحقيقةنبصروهنا

بهوختم،للناسأخرجتأمةلخيررسولخيرفجعله،وحكمتهبعلمهرسولها

وشرف،وحدانيتهإلىالدعوةبرسالتهوخلد،وحيهشرائعبرسالتهوعمم،نبوته

تعجزمائقهوخلاقهأخلافيغيبهخواصمنعليهوأفاض،وملكوتهملكهبه

!!فضلهمنبشيءالإحاطةعنلسنوالأقلامالأ

كثيرةأقوال-أيضأ-تطالعناكما،الوحيبدءحديثرواياتوتطالعنا

!!بهايتصلوماالرواياتتلكبيانفي

الأفكارءتخطىقدذاتهالوقتففي،والنياتالمقاصدتحسنقدأنهومع

!!والتصورات

دمان،والأقوالالرواياتتلكعلىالضوءإلقاءالضروريمنكانثمومن

ويتراجع،الباحثينبعضمنهايشفقالتيالصعابمنالكثيرذلكيعتريكان

علىنسكتأنبحاليجوزلالأنه،وأولئكهؤلاءلمكانة،الدارسينمنكثيرأمامها

الرسالةوميلاد،الوحيبدءلأحداثتفسيرأقيلوما،مردودةرواياتمنوردما

!!ودرايةروايةالتحديثوقواعديتفقلابشيءتريدأ،الخاتمة

التالية:الفصولعلىيشتملأنالبحثمنهجيةاقتضتوقد
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.الألفاظوغريبالحديث:الأولالفصل

بالخشية.المرادفيالأقوالعلىأضواء:الثانيالفصل

.الجبالشواهقرؤوسمنالترديبلأعرد:الثالثالفصل

.والرشادوالعون،والسدادالتوفيق:أسألوالله

مجيب.سميعإنه

اهـ417الآخرةجمادىا5فيالكويت

ام699سبتمبر28

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعد
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الأولىالفصل

ا،لفاظو!نويبيثالحص

الحديث:

وسمعليهاللهصلىالت!زشوذبيمائا،مم!تاأوذ:)1(قالتانهاالمؤمنينأمعائشةعنوغيرهماالشيخانيروي

إتث؟ختتئتم.الضثحتلتييثلتجاءثإلأزؤتاترىلان!!ان،الئؤمصفىالضالخةالرؤتاائوخيين

يتزعانقنل،العددذواتالليالى-التعبذوحئو-فيهفتتحتثحرا:بغاريخفووكان،2الخلا

،جراءغاليفيؤححؤالخقجاتةحتى،لمثيقاقتترؤدخدي!ءالىترجعثتم،لذلكويتؤودأفليماالى

ئبم،اثخفذجمتىتقغحئئفقطنىقأخذفى:قاد.يقارفيأتاتا:قاك.افرأ:ققادالتدأفحاءة

ئم،اثخفذيثىتقغحتىالثانتةقغطنىقأخذفى.بقارفيأتاتا:ففث.افزأ:ققالأزشقيى

اةسأ!:ققاكأزشقفىئتم،الئالنةقهطفىقأخذفى.قيبقاليأتاتا:قفلت.افرأ:ققالصأزشلتى

الآزرصلىاللهزشوذبهافرجغ(الأكرئمؤزبكافرأ.غلقينافيئ!انخلق،خلقالذىربكباثمص

رضئوفئ،رتفوفى:ققالةغثقااللةرصىخؤئيدبثحتخديخةءلىقذخل،فؤادةترجف!وسبمعليه

ققاتت.تفيىشلىصسيثلقذ:اثختزؤأخترهايخديجةققاك،الرؤغغئةدقمتختىقرئلوة

اثضغذوتم،وتكيسث،الك!"اوتخيل،الرجتمقتضلإئك،أتذاالتائخزيكتاؤالثهكلأ:خديخة

تؤقليبنؤزقةبيمااتثحئىخديخةبيماقاثطققث.افحقتؤائبءلىوئجين،الضثف!ؤتفمى

انيهتألصتكئمثؤكان،ائخاميئةفىتنضراشرةاؤكان-خديخةآابن-.الغزىعبدبزأشدابن

التفسير-65،)2933(الأنبياء-06:وايضأ،لهواللفظ،)3(الوحيبدء-ا:البخاري1()

وعبدالرزاق،(061)ومسلم،(2896)التعبير-19،(94،5594،6594،7594)53

الإحسان:حبانوابن،02:702:الربانيوالفتح،-6:232233:واحمد،719(9)

نعيمةوأبو،-138ا2:35:النبوةدلائل:والبيهقي،511،131:ا:عوانةوأبو،)33(

:المعبودعون:والطيالسي،044-943:الشريعة:والآجري،-275277:ا:النبوةئلدلا

:ا:ربخوالتا،252-03:152:التفسير:والطبري،(312،9312)2:86،87-887

.3735()السنةشرح:والبغوي،531
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غيى،قدكييراشئخاؤكان،ت!شت!تأ!اللةشاتتاياليثرايييماالاثجيلمنقتكتمب،ائيئراقئ

؟ترىتاذاأ-فابنتا:ؤزقةلهققاك.أيخبكابنيناشضغغتمابنيا:خديخةلةققالحأ

شلىالتاترلآالذىالتائوشهذا:ؤزتةتةققاك.رأىتاخمروسلمعليهاللهصلىاللهرسوذقاخترة

وسلمعليهالثهصلالئهز!مئولةتقاك.قؤئكئخرخكإذخ!ااكونتئتنى،تجذغايقماتيتنىتا،ئرصى

تؤمذيذليكيىو)ن،غودىالابيماحئتتابيثلقطزخلتابلئم،تغمقاك3خئمئخرحنأؤ

اثؤخى.وفنر،ئؤفىأن!زقةتثشثلمئئم.شورراتضرااثضرك

فإن،عنهماللهرضيالصحابةمراسيلمنالحديثهذا:1()النوويقال

ع!ييم،النبيمنسمعتهاقدفتكون،)2(القصةهذهتدركلمعنهاالل!رضيعائشة

..الصحابيمنأو

أنهايجوزكانإذا:فقالمرادهيفهملممنوتعقبه:حجر)3(ابنقالط

المراسيل؟منبأنهايجزمفكيف،لمجي!النبيمنسمعتها

)1(

)2(

)3(

.2:791:النوويبشرحمسلم

تكنى،المؤمنينأم،الصديقبكرأبيبنتعائشة:يأتيفيماترجمتهاإلىالبحثمنهجيةتدفعنا

تزوجها،خمسأوسنينبأريعالمبعثبعدولدت،عويمربنعامربنترومانأموأمها،عبداللهأم

وهي،ذلكنحوأو،رنصفبسنة:وقيل،بثلاث:وقيل،بسنتينالهجرةقبلع!ي!اللهرسول

رأسعلىشوالفيبهابنى:وقيل،سنينتسعبنتوهيبهاوبنى،سبعوقيل،سنينستبنت

وتوفى،أشهروخمسةأعوامثمانيةصحبتهفيأقامت،المدينةإلىمهاجرهمنشهرأعشرثمانية

الصحابةأكثرهمالذينالستةوأحد،الصحابةفقهاءأكبرمن،سنةعشرةثمانيبنتوهيعنها

علىومسلمالبخارياتفق،أحاديثوعشرةحديثومائتاحديثألفا(0122)لهاروي،رواية

(5)9بومسلم،وخمسينأربعة5(4)بالبخاريوانفرد،حديثأوسبعينوأربعةمائة(471)

منقريبوالتابعينالصحابةمنعنهاوروى،الصحابةمنخلقعنروت،وخمسينتسعة

كثر،الأعندرمضانمنخلتعشرةلسبعثاءالثلاليلةفي،وخمسينثمانسنةتوفيت،ئتينالما

8:913:والإصابة،7:881:الغابةأسد:عنهااللهرضيبالبقيعودفنت،سبعسنةوقيل

وتهذيب،7885()236-35:272:الكمالوتهذيب،8:93:سعدابنوطبقات،7(10)

:النبلاءأعلاموسير،8:19:والبداية،2:606:التهذيبوتقريب،21:433:التهذيب

.(4)93:الرواةالصحابةوأسماء،(91)2:351-102

.8:671:الباريمافتح
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زمانها،يدركلمالتيالأمورمنيرويهماالصحابيمرسلأنوالجواب

أنهعلىيحملبل،مرسلةإنهايقاللافإنها،زمانهايدركالتيلأمورابخلاف

بل،الصحابيبمرسلهذايختصولا،بذلكيصرحلمولو،حضرهاأوسمعها

نأالأمرنفسفيجازولو،مرسلةسميتيحضرهالمقصةذكرإذاالتابعيمرسل

يدركهاالتيالأموروأما،القصةتلكلهوقعتالذيالصحابيمنسمعهايكون

التدليمس.منسالمأيكونأنبشرطلكن،حضرهاأوسمعهاأنهعلىفيحمل

الحديث:هذاأثناءفيئقولهاع!يمالنبيمنذلكسمعتأنهاويؤيد

قال.بقارىءأناما:لمجيراللهرسولفقال.اقرأ:فقالالملكافجاءه

.خرهآلىإانيفأخذ

لقولها:،لمجقي!النبيمنسمعتأنهاالظاهر:1()الطيبيقال

.،فغطنيفأخذنيقالأ

بهتلفظماحكاية،ع!ؤااللهرسولبهبدىءماأوا:قولهافيكون

عليه.اللهصلوات

بقيةفتحمل،بذلكأخبرهالمجيوالنبيأنفيظاهر:حجرابنقالكماوهذا

.2()علي!الحديث

.31:ا:الدراريالكواكب(1)

وشرح،16:أ:الساريوارشاد،902:ا:القارىءعمدة:وانظر،8:671:الباريفتح2()

الصحابي،مرسلحجيةفيالأقوالذكرحاولنالوالحديثبناويطول،902:ا:الزرقاني

كتابمنوأغلقأطلقلماوالإيضاحوالتقييد،65:الصلاحلابنالحديثعلومفيجاءماوحسبنا

،571-2:057:جرلابنالصلاحابنكتابعلىوالنكت،08:للعراقيالصلاحابن

،481:التحديثوقواعد،بعدهاوما702:ا:الراويوتدريب،2:165:النظروتوجيه

بعدها.وما36:التحصيلوجامع،035:الساريوهدي
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ا،لفاظ!نويب

الوحي:مفهوم

والبعث،،والمكتوب،الكتابة:وأيضأ،خفاءفيالإعلام:1()الوحيأصل

أصله:وقيل،شيءبعدشيئاوالتصويت،والإشارة،والإيماء،والأمر،لهاموالإ

وحي.فهو،إشارةأو،رسالةأو،كتابةأو،كلاممنبهدللتماوكل،التفهيم

السريعالخفيالإعلامأنه:)2(اللغويالوحيمعنىفيالجامعوالقول

كالوحي،الغريزيلهامالإومنه،غيرهعلىيخفىبحيث،إليهيوجهبمنالخاص

تعالى:قال،النحلإلى

ؤمضاألثمجيرؤينبحويه!ييتاليينأمجذىآفيآلمخليإدزئلثؤآؤحى!

.!ثلأذزيلثسمبلئا!شليمآلثترلئصينكلثئم!تغيثمون

.(النحلسورة96-68)آية

مأإلىكالوحي،الفطرةالسليمنسانالإروعفياللهيلقيهبماالخواطرلهالهام

تعالى:قال،موسى

صفآلقيهغقت!خقمئمإداآرصححيوآنمو!+أقىإقىوآؤجتتآ!

منىؤضاعثؤإثتلض3هزآذإتاتخركقؤلاتخافيؤلآأتيترف

.!!آتمرلجب

.(القصصسورة7)آية

والنهاية،،البلاغةوأساس،اللغةومجمل،اللغةمقاييسومعجم،والصحاح،اللسان(1)

وعمدة،الرياضط1:9:الباريوفتح،()وحى،الكريمالقرآنألفاظومعجم،والفائق

،731،196،819،369:لكلياتوا،84:ا:لساريادلىارشا،41:ا:القاري

.4:081:التثريبوطرح

.بتصرف44:المحمديالوحي(2)
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تعالى:قال،الشيطانوسوسةوهو،ضدهومنه

يوجىؤآتجنئآقيثنيىشم!طينعاورؤاتبئلئيجحتناؤكديك"

.!لمخىورأآلقؤلىزتخرفتغف!إلىتغضعهتم

.(الأنعامسورة211)آية

تعالى:وقال

ؤإنثف!ئورإئوألمحهـلختو؟شرثإبهرتؤمماتآحثوأؤلا!

آروتئئوممتملينرلوكمءبإيئأؤلي!يهزإلى+تيؤء!آل!ثنطيف

.!،قئثتريهونرلكغ

.(الأنعامسورة211)آية

،المادةلهذهالأصليانالمعنيانفيهروعيقدأنبيائهإلىتعالىاللهووحي

وقعماوهو،متعلقهعلىيطلقوقد،المصدرمعنىفهذا،والسرعةالخفاء:وهما

.المفعولاسمأي،الوحيبه

فيما،الأعورالحارثعنمسلمكتابصدروفي:1()عياضالقاضيقال

القرآن:وقوله،سنتينفيوالوحي،سنينثلاثفيالقرآنتعلمت:عليهانتقد

منعلموالما،سوء،بهأرادأنهعليهمنكريهتاويلفظاهر،أشدوالوحي،هيق

أنكرهبماذلكمنوتحزبهم،لعليئالشريعةسرعلموادعائهم،التشيعفيغلوه

كانالقرآنوأن،الكتابةأرادوانما،هذايردلمأنهوالظاهر،فيهوكذبهم،عليئ

الخطابي.فسرهوبهذا،والخطالكتابةتعلممنأهونفكان،تلقيأعندهميحفظ

سمعت:قال)2(مغيرةعنبسندهمسلمصحيحمقدمةفيجاء:قلت

الكاذبين.أحدأنهيشهدوهو،الأعورالحارثحدثني:يقولالشعبي

.()وحىالأنوارمشارق(1)

.91:مسلمصحيحمقدمة)2(
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:الحارثفقال،سنتينفيالقرآنقرأت:علقمةقال:قالإبراهيموعن

أشد.الوحي.هيقالقرآن

سنين،ثلاثفيالقرآنتعلمت:قالالحارثأن،إبراهيمعنالأعمشوعن

سنتين.فيوالقرآن،سنينثلاثفيالوحي:قالأو،سنتينفيوالوحي

اتهم.الحارثأن:إبراهيمعن،والمغيرةمنصوروعن

به،وجرح،الحارثعلىأنكرماجملةفيمسلمذكره:1()النوويقال

وكذبه.التشيعفيوغلوه،مذهبهقبيحمنعليهوأخذ

لاحتماله،أقوالهأخفمنهذاأنوأرجو:اللهرحمهعياضالقاضيقال

قاله،الخطومعرفةالكتابةهناالوحيبأنبعضهمفسرهفقد،الصواب

هذافيالحارثعلىليسهذاوعلى،كتبإذا:ووحىأوحى:يقال،)2(الخطابي

.غيرهفيالدركوعليه،درك

برسالةأو،بكتابإما،أنبياءهتعالىاللهإعلام:)3(الشرعاصطلاحوفي

.إلهامأو،منامأو،ملك

منيصطفيهمنوبينتعالىاللهبين(صلة)4الوحيمفهومأننعلمهناومن

نفسيةظواهرويصاحبها،بمصدرهاضروريعلمالصلةهذهويصحب،خلقه

.للناسالمصطفىيعلنهاتوجيهيةآثارويتبعها،للمصطفىوبدنية

المعلمإكمالومقدمة،92:ا:المعلمإكمالإكمال:وانظر،99-89:ا:النوويبشرحمسلم(1)

والصغير:،(2)437الكبيرالبخاريتاريخ:فيالحارثوترجمة،452-252:مسلمبفوائد

،621،217،2:534،557:ا:ليعقوبوالمعرفة،941،551،561،402:ا

-435:ا:الاعتدالوميزان،551-4:521:النبلاءأعلاموسير،761،462،3:711

وتهذيب،6:681:سعدوابن،741-2:541:والتهذيب،641:والتقريب،437

،802:ا:الكبيروالضعفاء،77:للنسائي،والضعفاء1(5)25-5:244253:الكمال

.811:ا:الجوزيلابنوالضعفاء

.)وحا(والنهاية،3:851:والفائق،3:11،21ةللخطابيالحديثغريب:انظر)2(

.84:ا:الساريإرشاد)3(

.237:والوحيالرسول(4)
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بقوله:المفهومهذاعنخلدونابنعئروقد

عنالخارج،لهمالمناسبالأنبياءبإدراكالروحانيالملكلقاءفياستغراق

،واحدةلحظةفيذلككل..البشريةالمداركإلىيتنزلثم،بالكليةالبشرمدارك

.1(البصر)لمحمنأقربفيبل

ويستجمع،وقالبهقلبه!شيرالنبيعلىيملكالوحيأنخلدونابنيعني

والملكالمصطفىنسانالإبينالفريداللقاءهذانحوويوجهه،كلهالشعور

الروحاني.

ألفهماغير،معرفةووسيلة،خاصإدراكالحالهذهفيللنبيويكون

إلىالروحيةحالتهمنللوحيعبورمرحلةتحصلثم،والعقلالحواسمنالبشر

نهي،أو،أمرصورةفي،للبشرويبلغها،المصطفىيدركها،وعقليةحسيةحالة

.آخرهإلى..خبرأو

لقاءوهو،الوحيأنواعمنوشائعهامنوععنيعبرخلدونابنولعل

تعالى:قال،صورعلىفالوحيدهالا،الملك

تجاءؤزآيآؤمنوختاإلاألئهيكمهآنيتمثئركأنوما!!

غيئإت!يممثآغمابإديوقحوجىزسمولايرببلآؤ

خجمؤ!الهـ.

.(الشورىسورة51)آية

:أنواععلىيكونتعالىاللهعنفالتلقي

خفيبكلامكصالنبيقلبفيهوالإلقاء،والمقصود)الأوحيا!:الأول

لهي.الإمصدرهاليقينجهةعلىويعلم،بسرعةيدرك

مأإلىلهامالإذلكمثال،ونومأيقظةيقع-العمومجهةعلى-لقاءالإوهذا

قوله:السلامعليهإبراهيمعنالقرآنفيجاءوما،-سبقكما-موسى

وافي.عبدالواحددرعليتحقيق:خلدونابنمقدمة(1)
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.!ترتحثذاتآننهزماآدتخكآيئآئضنمايرفيآزئاقيتثؤت!

.(الصافاتسورةا20)آية

تكنلمموسىفأم،لغيرهميقعقدبل،بالأنبياءخاصأليسالنوعوهذا

عهدمصر-علىلملكحصلتوقد،لكثيرين-تحصلكذلك-والرؤيا،نبية

وليأ.ولانبيأيكنولم-السلامعليهيوسف

يصلتعالىاللهكلامانوالمعنى،جماى!!رآىآؤمح!":الثاني

دونمباشرةيسمعفالنبي،وجلعزللمولىرؤيةدونىلجب!رالنبيإلىمسموعأ

حينالرؤيةمنعهولكن،اللهكلمهفقد،السلامعليهلموسىحدثكما،واسطة

تعالى:قال،طلبها

آننهزآيقزلئقالمزث!يرخمتديييقمتامويمئجماؤتتا!لأ

ترتتىعه!.ثنلمظثتئث4

.(الأعرافسورة431)آية

شتى،مذاهبوذهبوا،تعالىاللهكلامحقيقةفيالعلماءاختلفوقد

.1()أقوالتسعةفيالدمشقيالعزأبيابنالشيخجمعها

للتبليغالخصصالوحيملكهووالرسولرسمولا،،آؤيرلييل:"الثالث

.السلامعليهجبريلوهو،وأنبيائهرسلهوبينبينهوالسفارة،اللهعن

الوحي:ملك

فذكره،متعددةبتعبيراتالوحيملكعنالمجيدالقرآنعئروقد

الآخر،البعضفيالمقدسةبمهمتهتليقباوصافوذكره،بعضهافيالعلمبالاسم

تعالى:قال

اهـ.993الإسلاميالمكتبط971:الطحاويةالعقيدةشرح:انظر(1)
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آدتويإذنبققبكغلىترلأقماتئرلجنريلعذؤاكاتتنئل"

.!!ينئؤينبؤيشرتؤمملأىتذيوتبلمائصعلأتا

.(البقرةسورة79)آية

ومزاعمهم،اعتقادهمزيفوبيان،اليهودعلىالردسياقفيوذلك

!!ورسلهئكتهوملااللهحولالفاسدة

نزلتالآيةهذهأنعلىجميعأبالتأويلالعلمأهلأجمع:جريرابنقال

وليئميكائيلوأن،لهمعدوجبريلأنزعمواإذ،إسرائيلبنيمنلليهودجوابأ

.1(ذلك)قالواأجلهمنالذيالسببفياختلفواثم،لهم

تعالى:وقال

آفذينىييتئتلألحقزئفمنآتقدل!روجنرثم!قتر"

.،!!شايينؤجمثزتؤهدصىمنوااة

.(النحلسورة521)آية

للقائلينمحمدياقل:ع!محمدلنبيهذكرهتعالىيقول:)2(جريرابنقال

قل:يقول:القدسروحأنزله،كتابناآيمنعليهمتتلوفيمامفترأنتإنما:لك

بالحق.ربيعندمنجبريلبهجاء

،2:36:القرطبيوتفسير،921:ا:كثيرابنتفسير:وانظر،431:ا:الطبريتفسير(1)

:ا:الشوكانيوتفسير،بعدهاوما2:891:القاسميوتفسير،331:ا:لوسيالأونفسير

وما3:491:الرازيالفخروتفسير،بعدهاوما193:ا:المناروتفسير،بعدهاوما081

،78:ا:وأحمد،(0484)التفسير-56:والبخاري،711:ا:الجوزيابنوتفسير،بعدها

:21:والطبراني،-8183:ا:التفسيرفيأحمدالإمامومرويات،(2،4152)483وأيضأ

الترمذيوصحيح،31(1)7والترمذي،8:242:الزوائدومجمع،(1531)091-1912

.4:493:الأشرافوتحفة،()2942

.504:ا:وانظر،41:771:الطبريتفسير)2(
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بماأي،اللهمنبالقدسينزلإنهحيثمنجبريلبهيعني:1()الراغبوقال

الإلهي.والفيضوالحكمةالقرآنمننفوسنابهيطهر

منالمطهرالروحنزله:والمعنى،التطهير:والقدس:)2(الشوكانيقال

الصفة.إلىالموصوفإضافةمنفهو،البشريةادناس

تعالى:وقال

.!،شؤياتمت!إتهاقتقثلروحناتتهاإقآزشتتآ!

.يهلم(سورة17)آية

مكانأأهلهامنانتبذتحينإليهافأرسلنا:ذكرهتعالىيقول:جريرابنقال

أهلقال:ذلكفيقلناالذيوبنحو،جبريل:حجابأدونهممنواتخذت،شرقيأ

.التأودل)3(

تعالى:وقال

ققبكغئ!آلآيينأووخبهترلما!3!آلغايينريختخفننيلىؤلىتلأ!

.!،ئبيهزغزكثصبيممتاب!آتئنذل!منلتكون

.الشعراء(سورة591-291)آية

عبدهعلىأنزلهالذيالكتابعنمخبرأتعالىيقول:(كثير)4ابنقال

يا!آلفاتينرلهخلبزيلى!..العظيمالقرآنأيدلىته!!عقي!دمحمدورسوله

عليهجبريلوهو!آلأمينأؤوحبهنزلم!إليكوأوحاه،عليكاللهانزله

،وقتادة،كعببنومحمد،عباسابن:السلفمنواحدغيرقاله،السلام

.(سقد)تالمفردا(1)

.3:891:نيلشوكااتفسير(2)

.61:56:الطبريتفسير(3)

.3:347:كثيرابنتفسير(4)
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مماوهذا،جريجوابن،والزهري،والضحاك،والسدي،العوفيوعطية

فيه.نزاعلا

منمبرأذاتهفيطاهرفهو،بالحسنيينالسلامعليهجبريلوصفنلحظوهنا

عليه.حفيظ،بهنزلماعلىأمينذاتهالوقتوفي،دىاثمدنسكل

الوحي:مراتب

يلي:فيما،1()الوحيمراتبعنالحديثضرورةأمامأنفسناونجد

،الأنبياءلغيرتقعالرؤياأنذكرناأنسبق:أالصالحةالرؤياأ:الأولى

روايةوفي،بالصالحةمقيدةالحديثفيالواردةالرؤياأنبيد،معلوموهذا

.(2ا)الصادقةالرؤبااومسلمللبخاري

لأن،للرؤياموضحةصفةإماوالصالحة،بمعنىهناوهما:)3(الكرمانيقال

سلمةأبيعنوغيرهماالشيخانرواهفيماوردكما،بالحلمتسمىالصالحةغير

:قالصبنالنبيعنقتادةأباسمعت:قال

.(،)4الشيطانمنوالحلم،اللهمنالصادقةالرؤباأ

المسماةالكاذبةلاأو،السيئةالرؤيالاالصالحةالرؤياأي،مخصصةل!اما

قال،تعبيرهاباعتباروإما،صورتهاباعتبارإماوالصلاخ،احلامبأضغاث

-4:811:التثريبوطرح،بعدهاوما962:ا:الأ.لفالروض:وانظر،78:ا:المعادزاد(1)

بعدها.وما522:ا:الزرقانيوشرح،821

.(061)لإيمانا-ا:ومسلم،(2896)التعبير-19:البخاري(2)

.31:ا:الدراريالكواكب)3(

،2:759:ومالك،(1622)وس!لم،(4896،5996،5007)التعبير-19:البخاري(4)

لبغويوا،2:421:ارميلدوا،(024-914)يلحميدوا،5:303،503:واحمد

داودوابو،7:923:شيبةأبيوابن،6(55)9الإحسان:حبانوابن،3275(،4327)

كماوالكبرى،9(059،10،)798والليلةاليومفيوالنسائي،(2)277والترمذي،(1205)

.93(0)9ماجهوابن،9:527:التحفةفي
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ظاهرها،حسنوالحسنةالصالحةالرؤيامعنىيكونأنيحتمل:عياضالقاضي

سوء،ايضأالوجهينتحتملالسوءورؤيا:قال،صحتهاالمرادأنويحتمل

التأويل.وسوء،الظاهر

ارلضاحلريادة،بهافصوصةالرؤيابعدالنوموذكر:القسطلانيقال

صفةفهو،العينرؤيةعلىتطلقالرؤياانيتوهممنوهملدفعأو،والبيان

المسماةوالكاذبةالسيئةدونتخصيصأو،حلمأيسمىغيرهالأنأو،موضحة

.1()فارقةصفةيسمونهاالمعانيوأهل،الأحلامباضغاث

قالكما،يراهأنغيرمن،وقلبهروعهفيالملكيلقيهكانما:)2(الثانية

ي!:النبي

تستكملحتىنفستموتلنأنهزوعيفينفثالقدسزوحإنأ

الحديث.0،0الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا،رزقها

.)3(بشواهدهصحيح

يقولهماعنهيعيحتىفيخاطبه،رجلأالملكلهيتمثلكانعقيررانه:الثالثة

)1(

)2(

)3(

.16:ا:الساريإرشاد

بعدها.وما78:ا:المعادزاد

أخرجه،مسعودابنعنالأولةطرقمنجاءصحيححديث:الألبانيقال19:السيرةفقهفي

:01:الحلية:نعيموأبو،الكبيرفيالطبرانيأخرجه،امامةابيعنوالثاني،2:4:الحاكم

الزوائد:مجمع:والهيثمي،3:7:الترغيبفيكما،البزاراخرجه،حذيفةعنوالثالث،27

:الزخارالبحروفي:قلت،ثقاترجالهوبقية..قدامةبنزاثدةبنقدامةوفيه:قال،4:71

عن،زرعن،عاصمعنابيحدثني:قالقدامةوفيه2(19)315314-7:4:البزارمسند

تال،الإسنادبهذاالوجههذامنإلاحذيفةعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا:وقال،حذيفة

زوائدمختصرفيحجروابن،(21)8253-2:81:الأستاركشففيالهيثميأورده:محققه

سبقمابعضإلىاشارانبعد97:ا:المعادزاد:نيالأرنؤوطوقال،87(4)605:ا:البزار

،1(51،855)84حبانرابن،21(4)4ماجهابنعندجابرحديثمنوآخر،الشواهدمن

الترتيبفيالبروفتح،31:532:للبغويالسنةشرح:وانظر،بهاالحديثفيصح:وتال

القناعة،فيالدنياابيابنأخرجه:حجرابنوقال،-6768:ا:البرعبدابنلثمهيدالفقهي

.02:ا:الباريفتح:مسعودابنطريقمنالحاكموصححه
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حديثمنوغيرهمسلمروىفقد،أحيانأالصحابةيراهكانالمرحلةهذهوفي،له

الحديث:آخرفيعنهاللهرضيلعمرقاليك!م!الرسولأنطويل

قالى:،أعلمورسولهالله:قلت؟السائلمناتدري!عمريا..أ

.1(،)دينكميعلمكمأتاكمجبريلف!نه

بهفيتلئس،عليهأشدهوكان،الجرسصلصلةمثليأتيهكانأنه:اليرابعة

لتبركراحلتهإنوحتى،البردالشديداليومفيعرقأليتفضدجبينهإنحتى،الملك

زيدفخذعلىوفخذه،كذلكمرةالوحيجاءهولفد،راكبهاكانإذاالأرضإلى

ترضها.كادتحتىعليهفثقلت،ثابتابن

ابنالحارثانعنهااللهرضيالمؤمنينامعائشةعنوغيرهماالشيخانيروي

ياتيككيف!اللهرسوليا:فقالمج!ب!راللهرسولسال،عنهاللهرضيهشام

يك!ي!:اللهرسولفقال؟الوحي

وقدعنيفيفصم،عليأشدهوهو،الجرسصلصلةمثليأتينياحيانأأ

.،يقولمافأعيفيكلمنيرجلأالملكلييتمثلوأحيانأ،قالماعنهوعيت

اليومفيالوحيعليهينزلرأيتهولقد:عنهااللهرضيعائشةقالت

.)2(عرقأليتفصدجبينهوإن،عنهفيفصم،البردالشديد

لترمذيوا،(5964)اوددوابو،25،35-72،15:ا:واحمد،(8)لايمانا:ا:مسلم(1)

الإحسان:حبانوابن،42:والطيالسي،)63(ماجهوابن،8:79:والنسائي،2(016)

،1،2،3،4،5،6،8،9،01،11،21،31)الإممانفيمندهوابن،1(1،73)68

.2()النةشرحفيوالبغوي،(851،861

:العبادافعالوخلق،32(51)الخلقبدء-95و،لهواللفظ،2()الوحيبدء-ا:البخاري2()

-القرآن51:والموطا،3638(،)3634والترمذي،)2333(ومسلم،(421)36137-1

-ا2:46:والنسائي،891:ا:سعدوابن،-6:581،631،256257:واحمد،)7(

،)38(الإحسان:حبانوابن،21:491:("التحفةفيكما()الكبرىمنالتفسيروفي،471

وأبو،35-7:25:والدلإئل،402:والصفاتلأسماءا:والبيهقي،)3737(والبغوي

ابنلتمهيدالفقهيالترتيبفيالبرفتح:وانظر،2()56والحميدي،927:ا:الدلإئل:نعيم

.06:ا:عبدالبر
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عنها:اللهرضيعائشةعنصحيحبسندالحاكمويروي

جرانها،وضعت،ناقتهعلىوهو،إليهأوحيإذاكانءلمجيرالنبيأن

وجل:عزاللهقولوتلت،تتحركأنتستطعفلم

.!!تميلاقؤلاصكقيثلممئتيئإتا!

.(المزملسورة5)آية

.1()الذهبيووافقه،يخرجاهولم،الإسنادصحيححديثهذا:وقال

املىع!ي!رالنبيأنثابتبنزيدحديثمنوغيرهالبخاريويروي

:)2(عليه

فيؤأتخفاونألضررأؤليغتنائئؤ!ينينالفعدو!ي!تويلأ!

.سيلإألئإ،

.النساء(سورة59)آية

والله!اللهرسوليا:قال.عليئئمالهاوهو،مكتومأمابنفجاءه

ءلجبه،رسولهعلىاللهفأنزل-أعمىوكان-لجاهدتالجهادأستطيعلو

ثم،فخذيئرضنانخف!ثحتى،عليئفثفثت،فخذيعلىوفخذه

الله:فأنزل،عنهسئزي

.ألفحرر"أؤليغتن!

شاءماإليهفيوحي،عليهاخلقالتيصورتهفيالملكيرىأنه:الخامسة

مرتين.لهوقعوهذا،يوحيهأنالله

.()جرنالنهاية:العنقباطن:والجران،6:811،554:أحمد:وانظر،2:555:المستدرك1()

-6:9:والنسائي،3(5)33والترمذي،(052)7داودوأبو،(2954)التفسير-56:البخاري(2)

الجارودوابن،42-9:23:والبيهقي،(4231)منصوربنوسعيد،5:48:واحمد،01

.(9373)والبغوي،(6184-4184)والطبراني،(4301)
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الرسولأن،عنهااللهرضيعائشةعنطويلحديثمنمسلميروي

:1(قال)عتي!د

هاتينغيرعليهاخلقالتيصورتهعلى-جبريليعني-ارهلم..أ

السماءبينماخلقهعظمسادأ.السماءمنهبطأمنرأيته،المرتين

الحديث.0.00والأرض

:)2(عائشةعنمسروقطريقمنوللترمذي

فيومرة،المنتهىسدرةعندمرة:مرتينإلاصورتهفييرهلم

الأفق.سدقدجناحستمائةله،جياد

فرضمنالمعراجليلةالسماواتفوقوهو،اللهأوحاهما:السادسة

.وغيرها)3(الصلاة

ابنموسىاللهكلمكما،ملكواسطةبلاإليهمنهلهاللهكلام:السابعة

فيهو!ب!ملنبيناوثبوتها،القرآنبنصقطعألموسىثابتةهيالمرتبةوهذه،عمران

.(الإسراء)4حديث

وهذا،حجاببغيركفاحألهاللهتكليموهي:العراقيقال:)5(الثامنة

.)6(وتعالىتباركربهرأىوالسلامالصلاةعليهإنه:يقولمنمذهبعلى

..ثامنةمرتبةبعضهمزادوقد:)7(بقولهالقيمابنذكرها

وحي،السادسةبالمرتبةارادالجوزيةقيمابنأنويحتمل:)8(العراقيقال

.(1)77الإيمان-ا:مسلم(1)

.)3278(الترمذي(2)

بعدها.وما41:والمعراجالإسراءأحاديثعلىأضواء:انظر)3(

السابق.المرجع:انظر(4)

.4:182:التثريبطرح)5(

.71-16:والمعراجالإسراءأحاديثعلىاضواء:انظر(6)

.08:ا:دالمعازاد)7(

.4:182:التثريبطرح)8(
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فوقكونهأي،الإيحاءمحلباعتبارقبلهماوبينبينهوغاير،السلامعليهجبريل

أقسامتتعددأنعليهيلزميقالولا،الأرضفيكانفإنه،تقدممابخلاف،السماوات

غيروهو،والسلامالصلاةعليهماالنبيإلىجبريلفيهاجاءالتيالبقعةباعتبارالوحي

تلكرؤيةفيماباعتبار،غيرهالسماءفيالحاصلالوحيغاير:نقوللأنا،ممكن

نظر.وفيه،بقاعهااختلافعلى،غيرالأرضنوعفهو،الغيبمنالمشاهد

منهوماإلىوقسمها،ا(إجمالأالمراتبتلكإلىحجرابنأشاروقد

الوحي.حاملصفاتمنهووما،الوحيصفات

فنونوأما:وقال،النحلكدوفيمجيئهالوحيصفاتمنذكرأنهبيد

إلىبالنسبةالدوفيسماعلأن،الجرسصلصلةيعارضلاالنحلفدوفيالوحي

،النحلىا)2(كدوفيدوقيعندهيسمعأ-عمرحديثفيكما-الحاضريىن

)1(

)2(

.02-91:ا:الباريفتح

:3:التفسيرفيكثيرابننقله،صحيحواسناده:قال،شاكراحمدتحقيق2()23احمدرواه

عبدالرزاقحديثمنالصلاةفيوالنسائي،تفسيرهفيالترمذيورواه:قالثم،المسندعن237

،قالكذا،نعرفهلاويونس،سليمبنيونسغيررواهأحدأنعرفلا،منكر:الترمذيوفال،به

عبدالرزاقطريقمن31()73القرانتفسير-48:الترمذيفيوهو،النسائيسننفيأجدهولم

سمعت:قالعبدالقاريبنعبدالرحمنعنالزبيربنعروةعنالزهريعنسليمبنيونسعن

كدوفيوجههعندسمعالوحيعليهانزلإذايك!النبيكان:يقولعنهاللهرضيالخطاببنعمر

عن،يزيدبنيونسعن،سليمبنيونسعنأيضأعبدالرزاقطريقعنرواهثم..النحل

إسحاقسمعت،الأولالحديثمناصحهذا:عيسىأبوقال،بمعناهنحوهالإسنادبهذاالزهري

عن،إبراهيمبنلىاسحاق،المدينيبنوعلي،حنبلبناحمدروى:يقول!منصورابن

عيسى:أبوقال،الحديثهذاالزهريعن،يزيدبنيونسعن،سليمبنيونسعن،عبدالرزاق

عنفيهيذكرلاوبعضهم،يزيدبنيونسعنفيهيذكرونإنماف!نهمقديمأعبدالرزاقمنسمعومن

الحديثهذافيذكرريماعبدالرزاقوكان،اصحفهويزيدبنيونسفيهذكرومن،يربدبنيونس

ولم:شاكراحمدالشيخقال،مرسلفهويونسفيهيذكرلمواذا،يذكرهلموريما،يزيدبنيونس

تحقيق:انظر،النسائيكلاموانه،منهسهوللترمذيكثيرابننسبةأنفالظاهر،هذاغيريقل

المسند،طريقعناحدهما:ب!سنادينالحاكمرواهفقد535:ا:والمستدرك،شاكراحمد

سئل:قلت:بقولهالذهبيتعقبه2:293:المستدركوفي:قلت،الذهبيووافقه،وصححه

قوله:علىالنسائياقرالميزانوفي:الألبانيقال،لاشيءاظنه:فقال،ذاشيخهعنعبدالرزاق

عبدالرزاقوثلميذهلاسيما،بهلايعتدمماهذاسليملابنحبانابنوتوثيق،منكرحديثهذا

.19:السيرةفقه:حبانابنمنبهادرى
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السامعين،إلىبالنسبةالنحلبدوفيعمرفشبهه،-شي!رالنبيالىبالنسبةوالصلصلة

مقامه.إلىبالنسبةالجرسبصلصلةع!هووشبهه

فيالملكاتاهفإذا،الحالتينإحدىإلىيرجعانهفيحتفلالروعفيالنفثواما

روعه.فيحيمئذنفثصلصلةمثل

الذيالوحيصفةفيوقعالسواللأن،عنهالسؤاليقعفلملهامالإوأما

.الإسراءليلةالتكليموكذلك،بحاملياتي

عنبهينفردعماوقعالسواللأن،لاترد:بطالابنفقالالصالحةالرؤيةوأما

.غيرهفيهايشركهقدالرؤيالأن،الناس

دمالا،لاغيرصدقهاباعتبارفهيالنبوةمنجزءاكانتدمانالصادقةوالرؤيا

كذلك.وليس،نبيأيسمىانلصاحبها،لساغ

يخفىلاالمنامحاللكونأو،اليقظةفيعماوقعالسؤاليكونأنويحتمل

أيضأالمنامفييك!لهذلكظهوركانأو،عليهيخفىماعلىفاقتصر،السائلعلى

نظر.وفيه،الكرمانيقاله،لاغيرالمذكورينالوجهينعلى

،-فذكرهانوعأ-وأربعينستةعلىيأتيهكانالوحيانالحليميذكروقد

ذكر.فيمايدخلومجموعها،الوحيحاملصفاتمنوغالبها

وغيرهماالشيخانروىكما،شدةالتنزيلمنيعالجعتي!مالرسولكانوقد

تعالى:قولهفيعباسابنعن،جبيربنسعيدعن

.!"بإءلتعحللم!ماتكبهء*تخرك"

:قال

شفتيه،يحركمماوكان،شدةالتنزيلمنيعالج!اللهرسولىكان

يحركهما،لمجب!راللهرسولكانكمالكمأحركهمافأناعباسابنفقالى

شفتيه-فحرك-يحركهماعباسابنرأيتكماأحركهماأنا:سعيدوقال

تعالى:اللهفأنزل
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.زجما8بم!اتهؤقؤعلثناجمحفرإنر-!(بهءلتغن!للممئاتكبإءغرك*!

.(القيامةسورة-6117)آية

:وتقرؤه،صدركفيلكجمعه:قال

أصصيرإلمهـه.اق!قؤقآفبغقرآقةوق!ذا!

.(القيامةسررةا8)آية

وأنصت:لهفاستمعقال

.أ*ضبرا!شاتكلعثتتا!!تخ!

.(القيامةسورةا9)آية

انطلقفإذا،استمعجبريلأتاهإذاذلكبعدتج!يماللهرسولفكان

.1()قرأهكما!ك!يرالنبيقرأهجبريل

الصبح:فلق

الواضح،البينالشيءفيهذايقالوإنما،ضياؤه:)2(الكرمانيقال

للصبح،اسموهو،المفلوقبمعنىأنهوالصحيح،نفلاقكالامصدرهو:قيل

عنمنفردأالفلقجاءوقد،اللفظينلاختلافالآخرإلىأحدهحاوأضيف

تعالى:قال،الصبح

.(الفلقسورةا)آية،!هفينميلفتيآبرلحهآعوذقلم!

،(7294،8294،9294)لتفسيرا-56:يضأوأ،لهللفظوا(5)لوحياءبد-ا:ريلبخاا(1)

:2:والنسائي،(4)48:ومسلم،75(42)التوحيد-79و،(4405)القرآنفضائل-66و

وابن،(8262)لسيلطياوا،891:توالصفاءلأسماا:والبيهقي،343:ا:وأحمد،941

،332(9)والترمذي،2()57والحميدي،891:ا:سعدوابن،93()الإحسان:حبان

.!79221)نيلطبراوا

.31:ا:الدراريالكواكب(2)
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غيرهوفيالمعنىهذافيمستعملأكانلمالكنه،الصبح:الفلق:وقيل

..الخاصإلىالعامإضافة،والبيانللتخصيصإليهأضيف

بل،صحيحغيرالصحيحعلى-الكرمانيأي-تنصيصه:1()العينيقال

وإما،اللفظينلاختلاففيهالإضافةوجوزت،للصبحاسمإماأنهالصحيح

بالكسر--أفلقهالشيءفلقتمن،نشقاقالاوهو،نفلاقالابمعنىمصدر

شققته.إذا:فلقأ

،لمحذوفصفةأنهعلىأو،الصبحضياءمشبهةأي:حجر)2(ابنوقال

بالتشبيهوخص،ضياؤهالصبحبفلقوالمراد،الصبحفلقمثلمجيئاجاءتأي

فيه.لاشكالذيالواضحلظهوره

مباديكانتقدالنبوةشمسلأنالصبحبفلقوعبر:)3(القسطلانيوقال!

نورها.وتم،أشعتهاظهرتأنإلى،الرؤياأنوارها

والسلامالصلاةعليهابتدىءإنما:)4(وغيرهعياضالقاضيقال

قوىتحتملهافلا،بغتةالنبوةصريحويأتيه،الملكيفجأهلئلا،بالرؤيا

..الرؤياصدقمنالكرامةوتباشير،النبوةخصالبأوائلفبدىء،البشرية

.بالنبوةعليهالحجروسلام

:ع!يم)5(اللهرسولقال:قالسمرةبنجابرعنوغيرهمسلميروي

.48:ا:القاريعمدة(1)

.الرياضط23:ا:الباريفتح2()

.012:ا:اللدنيةالمواهبعلىالزرقانيوشرح،16:أ:الساريإرشاد)3(

.بتصرفأ4:84:التثريبطرح()4

وابن،5:98،59،501:وأحمد،21:ا:والدارمي،)2277(الفضائل-43:مسلم5()

،003،103:الدلائل:نعيموأبو،2:531:الدلائل:والبيهقي،7:442:شيبةأبي

الكبيرفيوالطبراني،36(42)والترمذي،(091)7والطيالسي،37(90)والبغوي

:حبانوابن،(1)67الصغيروفي،2(0)33الأوسطوفي،2(091،1691،280)7

.(2846)لإحسانا
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إني.أبعثأنقبلعليئيسلمكانبمكةحجرألأعرفإنيأ

.،الآنلأعرفه

:الخلاءإليهخئب

تحققلعدم،فاعلهيسململماالمبنيعئربخئب:1()القسطلانيقال

منيكنلمأنهعدىتنبيهآأو،اللهعندمنكلكانوان،ذلكعلىالباعث

الخلق،عننقطاعوالاالقلبفراغمعهالأنالخلوةإليهحببوإنما،البشرباعث

..متمكنأمنهالوحيليجد

للهوتفرغه،الدنياأشغالمنالقلبتريحلأنها،العزلةفضلعلىتنبيهوفيه

بربه،نفسهوعنبل،غيرهعنيخلوأنوالخلوة،الحكمةينابيعمنهفيتفجر،تعالى

لها،مقرأوقلبه،الغيبعلوملوارداتممرأقالبهيكونبأنخليقأيكونذلكوعند

مكتسبة.النبوةأنلاعلى،التقربلأجلكانتإنماعتبوروخلوته

الذيالخاليالمكانبهيرادأنويحتمل،النوريقاله،الخلوة:والخلاء)2(

.متغايرانلكنهما،متقاربانوالمعنيان،أحدفيهليس

معينةوهي،القلبفراغفيهالأن،إليهالعزلةخئبت:)3(الخطابيقال

جملةمنوهي،قلبهويخشع،البشرمالوفاتعنينقطعوبها،التعبدعلى

لظهورها.مبادىءوجعلت،لنبوتهأرهصتالتيالمقدمات

:ءحرارغا

بأنهالبخاريشراحجميعفسره:-المعجمةبالغينالغار-:()4العينيقال

الكهف.معنىمنقريبوهو،الجبلفربالنقب

.26:ا:ريالسادرشاإ(1)

.4:184:التثريبطرح)2(

.32:ا:الدراريالكواكب)3(

.94-48:ا:القاريعمدة(4)
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ويجمع،الجبلفيكالكهفالغار:العبابوفي،هوالكهفالغار:وقال

فيذكرهفلذلك،واويأنهعلىيدلفتصغيره،غويرعلىويصغر،غيرانعلى

علىمصروفوهو-بالمدالراءوتخفيفالحاءبكسر-وحراء،)غور(فيالعباب

أنثه،منومنهم،أيضأالصحيحعلىويذكر،صرفهمنعمنومنهم،الصحيح

.لغاتستفهذه،أيضأقصرهمنومنهم

،يصرفولاويصرف،ويؤنثويذكر،ويقصريمد:عياضالقاضيقال

وأالبقعةإرادةعلىيعني،يصرفهلمأنثهومن،صرفهذكرهفمن،أكثروالتذكير

غريب.وهو،والقصرالحاءبفتحالأصيليوضبطه،الجبلفيهاالتيالجهة

الحاءيفتحون:مواضعثلائةفيحراءفييخطئونالعوام:1()الخطابيقال

.ممدودةوهيالألفويقصرون،مفتوحةوهيالراءويكسرون،مكسورةوهي

لف،وقصرالأ،الحاءفتح:مواضعثةثلافيلحنتالعامة:التيميوقال7

جبل.اسملأنه،الاختيارفيمصروفوهو،صرفهوترك

مواضع،أربعةفياللحنيلزمكلاميهمابينجمعناإذا:)2(الكرمانيوقال

ليسالراءكسر:يقولأنولقائل،لحنحرفكلبعددإذ،الغرائبمنوهو

الإمالة.بطريقلأنه،بلحن

الذاهبيسارعلى،أميالثةثلانحومكةوبينبينهجبل)3(وهو

جمنى.إلى

اختصاصحكمة()4جمرةأبيابنعنناقلأالمواهبفيذكرالقسطلانيوقد

التيالأماكنمنغيرهدونحراءغارفيالخلاءءلخي!رسولهإلىتعالىاللهتحئب

:)5(للبيانبتصرفيأتيما،ووديانهامكةجبالفيكثيرةوهي،للخلوةتصلح

.32:ا:الدراريوالكواكب،4:851:التثريبطرح:انظر(1)

.01:32:الدراريالكواكب(2)

.012:ا:الزرقانيوشرح،السابقةالمراجع)3(

بعدها.وما9:ا:النفوسبهجة:انظر(4)

.بتصرف472-074:ا:صكتباللهرسولومحمد،بعدهاوما222:ا:الزرقانيشرح(5)
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وهذا،عليهالناسمرورطرقعنوميلانعطاففيمنزوحراءغارإن:أولأ

وشماعد،الحياةوضوضاء،الناسعنالئعدمنفيهالختليتمكنفييزيدالوضع

في!يمالنبيإليهايقصدكانأموروهي،للتعئدوالتفرغمخالطتهمعدمعلى

ملكوته.وبدائعاللهمصنوعاتفيبالتفكروتعئدهخلائه

ومعاشهممصالحهملطلبتقلباتهمفيوحركاتهمالناسعنالبعدأنولاشك

.التهديإلىوأقرب،والتأملالتفكرعمقفيوأبلغ،القلبوخواطرللفكرأجمع

المحرماللهبيتفيهالمعتكفمنهيبصرموقعفييقعالغارهذاإن:ثانيأ

علىبقيمتعئدبأعظمتذكر،عبادةالحرامالبيتإلىوالنظر،(المشرفة)الكعبة

ثرالألأنه،وغلبهعليهفاستطال،وغالبهالزمنطاولوقد،وصروفهاالحياةتقلبات

عليهماإسماعيلوابنهإبراهيمالرحمنخليلنبياءالأأبيتراثمنتاريخيأالثابت

المحقق.الشريفنسبهيرتفعإليهما،الأعليانلمجمررمحمدجذاوهما،السلام

سننمنمتبعةسنةحولهوالطواف،البيتهذابتعظيمالتعبدبقيوقد

منفجعلت،الأصيلةمعالمها-شي!محمدرسالةأحيتالتيلهيةالإالرسالات

تعبداتها.منهاجفيوشرعة،أركانهاأحدوتعظيمهالبيتهذاحولالطواف

،عباداتثلاثيجمعحراءغارفيالخلاءأنيتبيقذكرنافيماوبالتأمل

به:ئهخلافي!ب!رللنبيومقصودةمحققةكلهاكانت

التامة.الخلوة:الأولى

التحتث.:الثائية

.الحراماللهبيتإلىالنظر:الثالثة

التحئث:

:-المثلثةالثاءثموالنونالمهملةبالحاء-التحئث:1()الكرمانيقال

ثمالإيلقيالمتعئدفكأن،ثموهوالإ،الحنثعنالتجئب:وحقيقته،التعئد

.بالعبادةنفسهعن

.94:ا:القاريعمدة:وانظر،32:ا:الدراريالكواكب(1)
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ثموالإالحوبألقىأي:ثموالتأالتحؤب:الكلامفيونظيره:الخطابيقال

.هذهغيرالمعنىبهذاتفغلكلامهمفيوليس:قالوا،نفسهعن

بابأنالصرفيةالكتبفيثبتوقدوكيف،نفيشهادةهذه:وأقول

والخيانة،الحرجاجتنبأي،وتخؤنتحرفينحو،كثيرأللتجئبيجيءتفغل

ذلك.وغير

ابنوسئل،الحذاقسوىإليهيهتديولا،المشكلاتمنهذا:التيميقال

لا:فقالالشيبانيعمروأباوسألت،أعرفهلا:فقال،يتحئثقولهعنالأعرابي

الحنفية.منيتحئفهوإنما،يتحئثأعرف

نأشهابابنأخبرني:قاليونسطريقمنللبخاريروايةفيجاء:قلت

قالت:ع!ب!مالنبيزوجعائشةأنأخبرهالزبيربنعروة

فكان،النومفيالصادقةالرؤبا!يراللهرسولبهبدىءماأولكان

يخلوفكان،الخلاءإليهحئبثم،الصبحفلقمثلجاءتالارؤيالايرى

.1()الحديث..التعئد:والتحئث:قال،فيهفيتحئثحراءبغار

عائشةكلامبقيةمنكانلوإذ،الإدراجفيظاهرهذا:حجر)2(ابنقال

دونه.منأوعروةكلاممنيكونأنيحتملوهو،قالتفيهلجاء

.)3(دليلهيذكرولم،الطيبيبهجزمكما،الزهريتفسيرمنوهو:وقال

الإثممنبهيخرجفعلأيفعلاي:يتحئثفلان:يقال:الأثيرابنوقال

.والحرجالإثممنبهيخرجمافعلإذا:ويتحرفيثميتأ:تقولكما،والحرج

.(عنه)4يخرجهماويفعل،نفسهعنالإثميطرحومعناه:عياضقال

.(3594)لتفسيرا-56:ريلبخاا(1)

.اليانط8:588:الباريفتح)2(

.الرياضط23:ا:السابقالمرجع)3(

.()حنثالأنوارومشارق،النهاية(4)
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الحنفية،يريدون:والتحئفالتحئث:العربتقول:1()هشامابنوقال

القبر.يريدون،وجدفجدث:قالواكما،الثاءمنالفاءفيبدلون

منوهو-سبقكما-واضحفمعناه،الإبدالإلىفيهحاجةولا:قلت

فاعلهااجتنابأي:-القسطلانيقالىكما-السلبمعناهاالتيالأفعال

.لمصدرها)2(

.التبرر)3(:والتحئث:إسحاقابنحديثوفي

وهو،الفعلفيالدخوليقتضي:وتفغل،البرمنتفغل:السهيليقال

الخروجتعطييسيرةألفاظفيجاءتوقد،وتنسئكوتعئدتففهمثل،فيهاالأكثر

.(والتحرفي)4ثمكالتأ،واطراحهالشيءعن

:العددذواتاللياقي

التعئد،لا،يتحئثفيهوالعامل،الظرفعلىمنصوب:)5(الكرمانيقال

التعئد.مطلقهوبل،اللياليفيهيشترطلاالتحئثفإن،المعنىفسدوالا

يتخللهاالتيالمددإلىبالنسبةلاختلافهالعددأبهم:)6(القسطلانيوقال

أهله.إلىمجيئه

.)7(رمضانشهرإسحاقابنوعند

.992:ا:النبويةالسيرة(1)

.26:ا:الساريإرشاد2()

وسنده،بالسماعإسحاقابنصرح،عميربنعبيدحديثمن992-892:ا:النبويةالسيرة)3(

عائشة:عنالروايلجهالة،منقطعوسنده،إسحاقابنطريقغيرمنالطيالسيورواه،متصل

يكونوبه،إسحاقابنطريقمن2:003:تاريخهفيوالطبري،2:871:المعبودمنحة

طريقه.منصحيحأالحديث

.672:ا:الآنفالروض(4)

.32:ا:الدراريالكواكب(5)

.26:ا:الساريإرشاد(6)

.003:ا:النبويةالسيرة)7(
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.1()العبادةتلككيفيةفيالعلماءاختلفوقد

،رمضانشهرفيحراءغارفييجاوركانأنهعلمإذا:حجر)2(ابنوقال

شهرفينبىءانهذلكاقتضى،المذكورالغارفيوهوجاءهالوحيابتداءوأن

إنهقولهمع،الأرشين)3(رأسعلىبعثأنهإسحاقابنقولعلىويعكر،رمضان

،رمضانشهرفيأولأكانالغارفيالمجيءيكونأنويمكن،ولدرمضانشهرفي

عليه:وأنزل،نبىءوحيمئذ

.(العلقسورةا)آية.رئك!بأسمىاقرأ!

عليه:وأنزلت،نذاربالإالأولربيعشهرفيالثانيالمجيءكانثم

.المدثر(سورة2-ا)آية.!!فئقآنذر!آتمذثريأتها!

بالرسالة.المجيءعندأي"الأريعينرأس"علىإسحاقابنقولفيحمل

:قال-!يدالنبيأنالأسقعبنواثلةعنحسنبسندأحمدوأخرج

،رمضانمنليلةأولفيالسلامعليهإبراهيمصحفأنزلتأ

منخلتعشرةلثلاثوالإنجيل،رمضانمنمضينلستالتوراةوأنزلت

.(،)4رمضانمنخلتوعشرينلأربعالفرقانوأنزل،رمضان

تعالى:لقولهمطابقكلهوهذا:حجر)5(ابنقال

.(البقرةسورة185)آية.ا!!آلفزفيولذى-أنزلمآرئضاندثئهز!

.7-3:6:والبداية،861-4:851:التثريبوطرح،-3233:ا:الدراريالكواكب:انظر(1)

،5:792،992:واحمد،(11)62مسلم:وانظر،الرياضط871-8:771:الباريفتح2()

.4:392:للبيهقيالكبرىوالسق

والسيرة،752-602:ا:المواهبوشرح،892-692:ا:هشامابن:النبويةالسيرة:انظر)3(

.81:ا:الأثروعيون،562:ا:الأنفوالروض،385:ا:كثيرابن:النبوة

.ه:9:الباريفتح:وانظر،حسنوسنده81:64:الربانيوالفتح،4:701:احمد(4)

.ه:9:الباريفتح(5)
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الحق:جاءه

فجئه-حتى:التفسير)2(وفي،الحقالأمرأي:1(حجر)ابنقال

منوخييأنهحقأوسمي..بغتةأي،)3(الديباجفيكماوتفتح-الجيمبكسر

تعالى.الله

بعدليسالملكمجيء:قلتفإن،السلامعليهجبريلأي:()4الكرمانيقال

فماأي،الوحيحاملمجيءالوحيبمجيءالمرادإذ،نفسههوبل،الوحيمجيء

تعالى:قولهنحو،التفسيربةبالفاءتسمىالفاءهذه:قلت؟التعقيبيةالفاءمعنى

.آنفشكخ!قآقئلوأتابلكخقئوبموأإد!

.(البقرةسورة54)آية

لأن،أيضأالتفصيليةبالفاءوتسمى،التفاسيرأحدعلىالتوبةنفسالقتلإذ

المفصلأنولاشك،الحقمجيءهوالذيللمجملتفصيلآخرهإلىالملكمجيء

من،الجيمبكسراالحقفجئهاحتى:)5(مسلمروايةوفي،المجملنفسهو

الطيبي:وقال،للوحيمتوقعأيكنلمفإنه،ومفاجأةبغتةالحقجاءهأي،الفجأة

جبريلوهو،الحقورسول،الوحيوهو،الحقأمرجاء:الحقجاءهحتىمعنى

.والسلامالصلاةعليه

مجيءلأن،التعقيبيةوليستالتفسيريةتسمىالفاءهذه:حجر)6(ابنقال

هذامنولايلزم،نفسههوبل،بهتعقبحتى،الوحيمجيءبعدليسالملك

جهةمنبهالمفسرعينالتفسيربل،بنفسهالشيءتفسيربابمنيكونأنالتقرير

التفصيل.جهةمنوغيره،الإجمال

.23:ا:السابقالمرجع(1)

.(594)3التفسير-56:البخاري(2)

.112:ا:الزرقانيشرح:انظر)3(

.33:ا:الدراريالكواكب(4)

.(061)الإيمان-ا:مسلم(5)

.الرياضط42-23:ا:الباريفتح)6(
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:بقارىءناأها

دخوليصلحلماستفهاميةكانتلوإذ،نافيةأما،:1(حجر)ابنقالثلالأ

أي،النفيلتأكيدزائدةوالباء،شاذفهوجوازهالأخفشعنحكيوإن،الباء

.القراءةأحسنما

فيالأسودأبيروايةبدليل،استفهاميةبأنهاوأجيب:)2(القسطلانيقال

ابنعندعميربنعبيدروايةوفي،،اقرأ؟أكيف:قالأنهعروةعنمغازيه

الباءدخولجوزالأخفشوقد،استفهاميةأنهاعلىدلتا(اسدرأ؟أماذاإسحاق

حسبك،الخبرفجعلزيد""بحسبكفيمالكابنبهوجزم،المثبتالخبرعلى

.زائدةوالباء

يحملبأنشامةأبوأجابثلائأ؟ذلكأكررلمقيلفإن:حجر)3(ابنقال

وثالثأ،المحضبالنفيالإخبارعلىوثانيأ،الامتناععلىبقارىء(أناأماأولأقوله

.الاستفهامعلى

اكيف:قالأنهعروةعنمغازيهفيالأسودأبيروايةفيأنويؤيده

مرسلوفي،يردرأ؟(أماذاإسحاقابنعندعميربنعبيدروايةوفي،(أقرأ؟

استفهامية.أنهايؤيدذلكوكل،،أقزأ؟أكيفالبيهقيدلائلفيالزهري

الثانيةوفي،بالقراءةالمعرفةلعدم،نافيةالأولىالمرةفيأنهاأرجح:قلت

لمجيءوذلك،أقرأ؟شيءأيأخبرنيوالمعنى،يقرؤهمااستبانةبهايراد،استفهامية

بمعنى-أيضأ-استفهاميةالثالثةوفي،(أقرأ؟اماذاالاستفهامبصيغةالعبارة

يباشرلمالذيوهوالأمي،قارثأبهايكونالتيالحالةعناستخبارفهي،كيف

،(أقرأ؟أكيفالصريحبالاستفهامالعبارةلمجيءوذلك،حياتهفيقطالقراءة

.والامموالالرواياتبينالجمعيتموبهذا

.42:السابقالمرجع(1)

.63:ا:الساريوارشاد،112:أ:الزرقانيشرح2()

.42:أ:الباريفتح)3(
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الجهد:منيىبلغحتىثغطني

-(1فغئني):الطبريروايةوفي،-المهملةوالطاءالمعجمةبالغين-فغطني

عصرأعصرنيأرادكأنه،سواءهما:الأئير)2(ابنقال:-فوقمنمثناةبتاء

المشقة.منهوجدتحتى،شديدأ

ومنه،النفسحبس:والغط،وعصرنيضمنيأرادكأنه:حجر)3(ابنقال

بسندمسندهفيالطيالسيداودولأبي،الخنقومنه،غمنيأرادأو،الماءفيغطه

.ابحلقيفأخذأحسن

والمبالغةلتفاتالامنشغلهالغطفيوالحكمة:العلماءقال:()4النوويقال

التنبيه.فيمبالغة،ثأثلاوكرره،لهيقولهلماقلبهبإحضارأمرهفي

:)5(الكرمانيقال:-ورفعهاالدالونصبوضمه!االجيمبفتح-والخهلأ

مبلغه،فحذف،مبلغهالجهدبلغمعناهالرفعفعلى،والمشقةوالغايةالطاقةومعناه

لتفاتالاعنشغلهالغطفيوالحكمة،الجهدمنيالملكبلغمعناهالنصبوعلى

أنهوفيه،التثئتفيمبالغةثأثلاوكرره،لهيقوللماقلبهبإحضارأمرهفيوالمبالغة

قلبه.بمجامعوالإحضارالمتعلمتنبيهفييحتاطأنللمعلمينبغي

جوزهأو،فيهوهمقدإلاالدالبنصبيرويالذيأرىلا:التوربشتيقال

فيقوتهاستفرغحتىغطهأنهإلىعادالمعنىالدالنصبإذافإنه،الاحتمالبطريق

فإن،سديدغيرقولوهذا،مزيدفيهيبقلمبحيث،جهدهوجهده،ضغطته

دلتوقد،الأمرمبد!فيلاسيما،الملكيةالقوةاستنفاذتستدعيلاالبشريةالبنية

الرعب.وتداخله،ذلكمناشمأزأنهعلىالقصة

.532:ا:الطبريتاريخ(1)

.(وغطط،)كتتالنهاية2()

.42:ا:الباريفتح)3(

.2:991:النوويبشرحمسلم(4)

.43:ا:الدراريالكواكب(5)

38

http://kotob.has.it



صورتهعلىيكنلمالضغطحالةفيجبريلانلاشك:الطيبيوقال

فيكون،الكرسيعلىمستويأرآهوعندما،المنتهىسدرةعندبهاتجلىالتيالحقيقية

الروايةصحتدماذا،وغطهبهالهتجلىالتيصورتهبحسبلاجهدهاستفراغ

.الاستبعاداضمحل

عندوردلكنه،الثالثةالمرةفيمعناهاالتيالروايةفييذكرالجهدلم:قلت

.(1التفسير)فيالبخاري

فاعلأنعلىفالأول،والرفعالنصبالدالفييجوز:)2(العراقيقال

الجهدأنعلىوالثاني،الجهدمنيجبريلبلغأي،جبريلعلىيعودضمير،أبلغ

وغايته.مبلغهمنيالجهدبلغأي،فاعل

صاحبورفعهاالدالنصبفيالوجهينذكروممن:)3(النوويقال

.وغيرهالتخرير

:ادهلؤيرجف

،والاضطرابالحركةشدة:والرجفان،ويضطربيخفقأي:العينيقال

خفق:وأرجف،ورجيفأ،ورجفانا،رجفأيرجفالشيءرجف:المحكموفي

وقيل:،القلبعينإنه:وقيل،القلبهو:والفؤاد،شديدأاضطرابأواضطرب

.()4لتقلبهقلبأالقلبوسمي،القلبغشاء:وقيل،القلبباطن

الخالفالأمرمنفجأهلما،غشاؤهأوباطنهأوقلبه:فؤاده:القسطلانيوقال

تلكفيالتأملمنيتمكنولم،ذلكوهالهالبشريطبعهفنفر،والمألوفللعادة

.كلها)5(البشريةطباعلاتزيلالنبوةلأن،الحالة

.(3594)لتفسيرا-56:ريلبخاا(1)

.4:188:التثريبطرح)2(

.2:991:النوويبشرحمسلم)3(

.05:ا:القاريعمدة(4)

.46:ا:الساريإرشاد(5)
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بعدهاالدالوكسرالموحدةالباءبفتح-(1ا)تو،درهأترجفروايةوفي

فزععندتضطرب،والعنقالمنكببيناللحمةوهي،بادرةجمع:-مهملةراء

والغريب.اللغةأهلوسائرعبيدأبوقاله،نسانال!

،والفؤادالبوادرفيالرجفانفكأن،الروايتينبينتنافيولا:)2(العراقيقال

.البوادرلرجفانملازمالفؤادرجفانولعل

ويجوز،حقيقةرأتهأنهاوالظاهر،فؤادهبرجفانخديجةوعلم:النوويقال

.الحالوصوربقرائنوعلمتهترهلمأنها

زفلوني:زفلوني

لكلويقال،التدثرومنه،والتلففالاشتمال:والتزمل،التلفيف:التزميل

المتزفلثروالمذالمزقلوأصل،دثارالجسديليالذيالثوبعلىيلقىما

الأمر،هولمنلحقهمالشدةذلكقال،بعدها)3(فيماالتاءأدغمت،والمتدثر

.بالتلفيف)4(الرعدةبسكونجاريةوالعادة

:وعلزا

،الفزع:والتروعوالرواعالروع:المحكموفي،الفزع:-الراءبفتح-الروع

.)5(القلبمنالفزعموضعبالضمهو:الهرويوقال

ذلك،لاتقلأي،د!ابعادنفي:مقصور-اللاموتشديدالكافبفتحكلأ-

.(561)ومسلم،(3594)ريلبخاا(1)

.4:591:لتثريباطر!(2)

.55:ا:القاريعمدة)3(

.212:ا:الزرقانيشرخ(4)

.05:ا:القاريعمدة(5)
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تأتيوقد،معانيهاأحدوهو،عنهالتنزيههناهاوالمراد،1()عليكخوفلاأو

اللفظهذاذكروقد،الكلامبهايستفتح،للتنبيهالتيألابمعنىأو،حقأبمعنى

الأولالنصففيليس،سورةعشرةخمس!في،مرةثينوثلاثأثلاالقرآنفي

.شيءذلكمن

واكثرها،بمكةأكثرهنزلالأخيرالقرآننصفأنذلكوحكمة:العمانيقال

بخلاف،عليهموالإنكار،لهموالتعنيفالتهديدوجهعلىفيهفتكررت،جبابرة

وضعفهم.لذالتهمفيهالرادهاإلىيحتجلماليهودفيمنهنزلوما،الأولالنصف

وتعددت،القولفيهاواكثروا،قديمأبهاوالنحويونالعلماءاهتموقد

الوقفكتابمنبابفيالأنباريابنجمعهاأقسامعلىجاءتوقد،مذاهبهم

صىانما:قال،النافيةولاالتشبيهكافمنثعلبعندمركبةوهي،لهوالابتداء

هيغيرهوعند،الكلمتينمعنىبقاءتوهمولدفع،المعنىلتقويةلامهاشددت

حرفالبصريينوأكثر،والزجاج،والمبرد،والخليل،سيبو،وعند،بسيطة

حرفتكونوقد:قالوا..ذلكإلاعندهملهامعنىلا،والزجرالردعمعناه

.2()ونعمأيبمنزلةجواب

ا":أبداللهيخزيكما

الفضيحةوهو،الخزيمن:-المعجمةوبالخاءالياءبضم-ئخزيكما

.والهوان

ويجوز،والنونالمهملةبالحاء(أيحزنكروايةفيمعمروقال:النوويقال

ثيثلاوأحزنهحزنه،الحزنمن،صحيحوكلاهما،وضمهاأولهفيالياءفتح

.الظرفعلىمنصوبوأبدأ،بليةفيأوقعه:وأحزنهحزنه:يقال،ورباعي

والكواكب،212:ا:الزرقانيوشرح،46:ا:الساريدارشاد،42:ا:الباريفتح(1)

.4:191:التثريبوطرح،2:152:النوويبشرحومسلم،36:ا:الدراري

كلأشرح:وانظر،791-691:ا:القرآنعلومفيالعرفانومناهل،05:ا:القاريعمدة(2)

بعدها.وما7:ونعمويلى
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بأمرأبدأذلكنفيمنعليهأقسمتماعلىاستدلتثم:حجرابنقال

إلىأو،الامماربإلىإماالإحسانلأن،الأخلاقمكارمبأصولوصفتهاستقرائي

يستقل،لامنأو،بأمرهيستقلمنعلىوإما،بالمالأو،بالبدن!اما،الأجانب

.1(به)وصفتهفيمامجموعكلهوذلك

الكل:وتحمل

هوالذيالكلالمنوهو،الثقل:-اللاموتشديدالكافبفتح-الكل

يستقللامن:والكل،بهالمنقطعالضعيفيعينأي،الثقليرفعأي،الإعياء)2(

الله:قال،بأمره

.(النحلسورة76)آية.مؤثئا!عئى!لوهو!

:ومالمعدوتكسب

المضمومومعنى،بضمهاوروي،المشهورهو:-التاءبفتح-.تكس!

وقيل:،المفعولينأحدفحذف،المعدومالمالتعطيهأي،المعدومالمالغيرذتكسب

معناهفقيلالمفتوحوأما،الأخلاقمكارممنغيركعنديجدونهلاماالناستعطي

نأعلئواتفقوا،مالأواكسبته،مالأالرجلكسبت:يقال،المضمومكمعنى

غيركيعجزمامنهوتصيب،المعدومالمالتكسبمعناه:وقيل،مالأأفصحأكسبته

-لخب!مالنبيوكان،قريشلاسيما،المالبكسبتتمادحالعربوكانت،تحصيلهعن

لهذامعنىلالأنه،ضعيفهذا:النوويوقال،التجارةفيمحظوظأالبعثةقبل

به،يجودكانأنهوهو،زيادةإليهيضمبأنيصححأنلاإ،الموطنهذافيالقول

عنالعاجزالمعدومالرجلعنعبارة:المعدوم:وقيل،المكرماتوجوهفيوينفقه

-4:191:التثريبوطرح،2:102:النوويبشرحومسلم،36:ا:الدراريالكواكب(1)

.212:ا:الزرقانيوشرح،46:ا:الساريوارشاد،42:ا:الباريوفتح،291

وانظر:،42:ا:الباريوفتح،4:291:التثريبوطرح،36:ا:الدراريالكواكب(2)

.()كللالأنوارمشارق
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يأ،المعيشةفييتصرفلمحيث،الميتكالمعدوملكونهمعدومأوسماه،الكسب

انغيركيرغبفكما،هوالاستفادة:والكسب،لتعيشهعاجزطلبفيتسعى

المعدمصوابهالخطابيوقال.تعاونهعاجزأتستفيدأنأنتترغبلامايستفيد

الفقيرالمالتعطيأنكتريد،الانفعالتحتيدخللاالمعدوملأن،الواوبحذف

.1()الماللايجدالذي

الحق:نوانبعلىوتعين

والباطل،الحقفيوتكون،شرأاوخيرأالحادثةوهي:نائبةجمع:النوائب

عنها،اللهرضيخديجةفضلإلىإشارةهذاوفي،الحقإلىأضافتهاولذلك

.)2(وغيرهسبقمالأفرادجامعةالخصلةوهذه،رايهاوجزالة

به:لانطلقت

فيهيلزمبالباءعذيإذااللازمالفعللأن،)3(ورقةإلىانطلقاأي

فإنه،أذهبتهنحو،بالهمزةعديمابخلاف،ذهابهمافيلزم،المصاحبة

ذلك.يلزملا

خديجة:عمبنا

ورقة،منبدلأنهعلى،بالألفويكتبأابنأبنصبهو:النوويقال

أسد،بننوفلبنورقةوهو،أسدبنخويلدبنتلأنها،خديجةعمابنفإنه

فيكون،العرىلعبدصفةيصيرلأنه،الألفبغيركتابتهولاجرأبنيجوزولا

لفالأكتابة:وأقول:الكرمانيقال،باطلوهو،خديجةعمبنعبدالعرى

عدمالألفإثباتعلةبل،العرىبعبدأوبورقةمتعلقأبكونهيتعلقلاوعدمه

:القاريوعمدة،2:102:النوويبشرحمسلم:وانظر،37-36:ا:الدراريالكواكب(1)

.46:ا:الساريدارشاد،52-42:ا:الباريوفتح،15:ا

.312:ا:الزرقانيوشرح،56:ا:الساريإرشاد(2)

.56:ا:الساريدارشاد،52:ا:الباريفتح:وانظر،37:ا:الدراريالكواكب)3(
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أنلجواز،لازمبدلأغيربكونهالحكمثم،علمأليسالعملأن،علمينبينوقوعه

.1(له)بيانأأوصفةيكون

بالعبرانية:الإثجيلهنفيكتبالعبرانيالكتاب

الإنجيلمنوبكتب،العربيئالكتابيكتبأوكالط:للشيخينروايةوفي

.ا)2(يكتبأناللهشاءمابالعربية

:فقالالنوويوجمع،تفاقهما)3(لاالشيخينروايةالزركشيرجحوقد

إنهبحيث،النصارىدينمعرفةمنتمكنأنهوحاصلهما،صحيحوكلاهما

وبالعربية،شاءإنبالعبرانيةمنهشاءموضعأيفيكتبنجيلالإفييتصرفصار

.شاء)4(إن

بالعبرانيةهوالذينجيلالإمنكتب:الداوديقال:وقالحجرابنونقله

.)5(بالعربيهوالذيالكتابهذا

فكان،العبرانيةوالكتابة،العبرانياللسانتعلمورقةلأن:وقال

الكتابينمنلتمكنه،العربيالكتابيكتبكما،العبرانيالكتابيكتب

.(6)واللسانين

عبرانيأ،ليسالإنجيلأنمنهويفهم:النوويقولذكرأنبعدالكرمانيوقال

.المشهور)7(وهو

.56:ا:الساريوارشاد،52:ا:الباريفتح:وانظر،38-37:ا:الدراريالكواكب(1)

.(061)ومسلم،(594)3لتفسيرا-56:البخاري(2)

.412:ا:نيلزرقااشرخ!(3)

.2302:النوويبشرحمسلم(4)

.الرياضط8:072:الباريفتح)5(

.52:ا:السابقالمرجع)6(

.25-15:ا:القاريعمدة:وانظر،38:ا:الدراريالكواكب)7(
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التوراةحفظلأن،حفظهدونالإنجيلبكتابةوصفتهلىانما:حجرابنقال

.1()الأمةهذهبهخصتالذيالقرآنحفظكتيسرمتيسرأيكنلموالإنجيل

عم:ابنيا

مسلمفيووقع،حقيقتهعلىالنداءهذا،عمابنأياقولها:حجرابنقال

لمالقصةلكن،التوقيرإرادةلجوازصحيحأكانوإنلأنه،!وهموهو(عمأيا

الحملفتعيق،مرتينذلكقالتأنهاعلىيحملفلا،متحدومخرجها،تتعدد

.)2(الحقيقةعلى

.(ا)4عمأيأولمسلم،()3(عماياللبخاريروايةفيجاءبل:قلت

الثانيوأما،-سبقكما-حقيقةعمهاابننهفلأالأولأما.صحيحوكلاهما

آدابفيالعربعادةوهذه،للاحتراممجازأعمأسمته:)5(النوويقالفقذ

هذايحصلولا،لمرتبتهورفعأ،لهاحترامأبياعمالكبيرالصغيريخاطب،خطابهم

.اعمابنايابقولهاالغرض

باللفظين.تكلمتتكونهذافعلى:)6(العراقيقال

خيك:أابنمناسمعى

للأبهوالاخ،عبدالعزىوهو،لورقةالثالثالأبلأن،لمجتالنبيتعني

مجازفهو،جدكأخيابنمنقالتكأنها،منافعبدوهو،لمج!اللهلرسولالرابع

النسبعددفي،وورقة،المطلبعبدبناللهعبدوالدهلأن:الحافظقال،بالحذف

.52:ا:الباريفتح(1)

السابق.المرجع)2(

.(594)3التفسير-56:البخاري()3

.(061)لإيمانا-ا:مسلم(4)

.2:302:النوويبشرحمسلم)5(

.4:491:التثريبطرح)6(
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درجةفيالحيثيةهذهمنفكان،سواءفيهيجتمعانالذي،كلاببنقصيإلى

يقدمالحاجةصاحبأنإلىإرشادوفي،لسنهالتوقيرسبيلعلىقالتهأو،إخوته

قولمنمستفادوذلك،المسؤولإلىمنهأقربيكونممنبقدرهيعرفمنيديهبين

وذلك،ىشيمالنبيكلاملسماعيتأهبأنبذلكأرادت،عنهااللهرضيخديجة

.1()التعظيمفيأبلغ

موسى:علىائلهنزلالذيالناموس

.)2(غيرهعنيسترهبمايطلعهالذيالسرصاحب:الناموس:البخاريقال

الخير،سرصاحبالناموسأنظفرابنوزعم:حجر)3(ابنقال

سوىوقد،الجمهورعليهالذيالصحيحوالأول،الشرسرصاحبوالجاسوس

.()4العربفصحاءأحدالحجاجبنرؤبةبينهما

.السلامعليهجبريلهنابالناموسوالمراد

لأن،نصرانيأكونهمع،عيسىعلىيقلولم،،موسىعلىا:وقوله

عيسى،بخلاف،أكثرالأحكامعلىمشتملالسلامعليهموسىكتاب

-لمجبرر.النبيوكذلك

كذلك،عيسىبخلاف،معهومنفرعونعلىبالنقمةئعثموسىلأنأو

ومنهشامبنجهلأبووهو،الأمةهذهبفرعون!شي!النبييدعلىالنقمةوقعت

.ببدرمعه

أهلبينعليهمتفقموسىعلىجبريلنزوللأن،للرسالةتحقيقأقالهأو

نبوته.ينكروناليهودمنكثيرأفإنعيسىبهخلاف،الكتاب

،56:ا:الساريوارشاد،412:ا:الزرقانيوشرح،38:ا:الدراريالكواكب(1)

.(التعظيم)فيالهامث!وفي(التعليمفي)أبلغالأصلفي52:ا:رىالبوفتح

.933(2)الأنبياءأحاديث-56:البخاري(2)

.62:ا:الباريفتح)3(

تفصيل.ففيه-5253:ا:القاريعمدة:انظر()4
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عدمفيالنصارىاعتقادعلىكانورقةأنمن1()السهيليلهتمخلماوأما

ورقةحقفيعليهيعرفيلامحالفهوالاممانيمأحدأنهودعواهم،عيسىنبوة

عندوردقدأنهعلى،بدلعمنيأخذولم،التبديلفييدخللمممن،وأشباهه

:قالورقةأنالقصةهذهفيالزهريعنمعاذبنعبداللهطريقمنبكاربنالزبير

ضعيف.معاذبناللهوعبد،تقدمماوالأصح،عيسىناموس

فيأبيهعنعروةبنهشامإلىحسنبإسنادنعيملأبيالنبوةدلائلفينعم

كنتألئن:فقالالخبرفأخبرتهورقةعمهاابنأتتأولأخديجةأنالقصةهذه

هذافعلى(أبناءهمإسرائيلبنويعلمهلاالذيعيسىناموسليأتيهانهصدقتني

لهخديجةإخبارفعند،موسىناموسوتارة،عيسىناموستارةيقولورقةفكان

النبيإخباروعند،النصرانيةمنفيههومابحسب،عيسىناموسلهاقالبالقصة

.)2(صحيحوكل،قدمتاهاالتيللمناسبة،موسىناموسلهقاللةءلخمو

فيهاجذعا":ليتنييا

الدراسةإلىيكونماأقرباليتأتليهاالتياياافيكلاممالكلابن

حديثنا.موضوععنلانخرجحتى،شاء)3(منفليراجعه،النحوية

أبووجعل،الدعوةأو،النبوةمدةفيأيافيهاليتنيايا:القسطلانيقال

،وحدهيكونقد،أليتنيقائلبأنوتعقب،محمدياأي،محذوفأالمنادىالبقاء

مريم:كقول،منادىمعهيكونفلا

.(مريمسورة23)آية.!هذاقتلمتيئيتنى!

.273:ا:الأنفالروض:انظر(1)

:ا:الزرقانيوشرح،56:ا:الساريدارشاد،93-38:ا:الدراريالكواكب:انظر(2)

.4:491:التثريبوطرح،2:302:النوويبشرحومسلم،421-521

:القاريوعمدة،بعدهاوما4:الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيحشواهد:انظر)3(

.58:ا

47

http://kotob.has.it



قالت:مريمكأن،فيخاطبهانفسأنفسهمنيجردأنيجوزقدبأنهوأجيب

مت.ليتنينفسىيا

.الدعوةأيامفيأكونليتني:هناوتقديره

عندمقدرةكانخبر:-وبالنصبوالمعجمةالجيمبفتح-(تجذعأ!و

قولهليتوخبر،ليتخبرفيالمستكنالضميرمنالحالعلىأو،الكوفيين

تنصبليتأنعلىأو،لأنصركوالقوةالشبيبةحالفيهاكائنليتنيأي،اأفيها

جذعأ.فيهاجعلتأي،محذوفبفعلأو،الجزأين

وحينئذ،ليتخبر،بالرفعاجذعأالحمويعنذرولأبيوللأصيلي

الأولىوالرواية،فيهاشابليتنيياقالكأنه،الفعلمعنىمنفيهبمايتعلقفالجار

وأشهر.أكثر

عندشابأكنتليتنيياأي،للإنسانواستعير،البهائممنهوالصغيروالجذع

.1()نصرتكفيالمبالغةعلىأقوىحتى،نبوتكظهور

ليكونشابأالإسلامإلىالدعاءظهورعنديكونأنتمنىكأنه:حجرابنقال

أعمى.كبيرأكانبكونهوصفهسريتبينوبهذا،لنصرهأمكن

أنتمنىورقةلأن،خيرفعلفيكانإذاالمستحيلتمنيجوازعلىدليلوفيه

بل،بابهعلىمقصودأليسالتمنيانليويظهر،عادةمستحيلوهو،شابأيعود

.به)2(يجيءفيماتصديقهبقوةوالتنويه،بهاخبرهماصحةعلىالتنبيههذامنالمراد

قوهك:يخرجكإذ

وغفل،صحيحوهو،كإذاالمستقبلفيإذاستعمالفيه:)3(مالكابنقال

تعالى:كقولهوهو،النحاةأكثرعنه

:النوويبشرحومسلم،521:ا:الزرقانيشرح:وانظر،66-56:ا:الساريإرشاد(1)

2:302-402.

.62:ا:الباريفتح2()

بعدها.وما9:والتصحيحالتوضيحشواهد:انظر)3(
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.آلأتر!قضىإذآتحمترءوآندزهرتيزم!

.(مريمسورة93)آية

شيخناوتعقبه،واحدغيرعليهوأقره،مالكابنذكرههكذا:حجرابنقال

وقالوا،ذلكظاهرهماوأولوا،ورودهمنعوابل،يغفلوهلمالنحاةبأنالإسلامشيخ

منزلته،فأنزلوهوقوعهلتحققالمضيعلىالدالةالصيغةاستعمل:هذامثلفي

التحقيقوعند،1(ا)قومكيخرجكاحينالبخاريروايةفيأنهناذلكويقوي

ومجازهم؟مجازارتكابفيهغيرهذكرهوما،مجازارتكابفسهمالكابنادعاهما

وأ،لوقوعهتحقيقأالمضيصورةفيالمستقبلالقاعأنمنعليهينبنيلما،أولى

وكأنه،الكلامأفصحفيوجودهمع،تلكدونهذهفيتيةالآللصورةاستحضارأ

.(2)لاستقبالاتأويلعلىلا،الحالحقيقةعلىمحمولأورودأالورودبمنعأراد

:؟همفخرجيئوأ

جمع،مخرجونيأصلهلأن:)3(القسطلانيقال:مفتوحةالياءبتشديد

ياءفاجتمعت،المتكلمياءإلىللإضافةالجمعنونفحذفت،لإخراجامن،مخرج

،ياءالواوفأبدلت،بالسكونإحداهماوسبقت،الرفععلامةوواوالمتكلم

مخرجيئياءوفتحت،كسرةالواوسابقةكانتالتيالضمةأبدلتثم،وأدغصت

الإخبارمنهيلزملأنه،العكسيجوزولا،مقدمأمخرجيئخبرهمبتدأوهم،تخفيفآ

فاعلاسملأنه،لفظيةلأنها،محضةغيرمخرجيئإضافةلأن،النكرةعنبالمعرفة

الوطن،عنإخراجهاستبعدلأنه،نكاريالإللاستفهاموالهمزة،الاستقبالبمعنى

كانلمجي!فإنه،ذلكيقتضيسببغيرمن،إسماعيلأبيهوبلد،اللهحرملاسيما

الجسد.منالروحمحلمنهملىانزاله،جمرامهالمقتضيةالمحاسنلأنواعجامعآ

.(2896)لتعبيرا-19:لبخاريا(1)

.62:ا:الباريفتح2()

:ا:الزرقانيوشرح،04-93:ا:الدراريالكواكب:وانظر،66:ا:الساريإرشاد)3(

ومسلم،92:ا:القاريوعمدة،4:691:التثرببوطرح،26ةا:الباريوفتح،521

.31:والتصحيحالتوضيحوشواهد،2:402:النوويبشرح
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نحو:،العاطفبعدبالهمزةيجاءأنالأصل:قلتفإن

!!و.ئؤتكونقأثت!

.غافر(سورة26و،فاطرسورة3و،يونسسورة34و،الأنعامسورة59)آية

.التكوير(سورة62)آية.!!تذهبونبملن!

مماجزءعليهلايتقدمالعاطفلأن((وأمخرجيئهنا"يقولأنينبغيوحيسئذ

عطف.

فيأصالتهاعلىتنبيهأالعاطفعلىبتقديمهاخصتالهمزةبأنأجيب

نحو:،الصدروهوله،الاستفهامأدوات

.(ا!عرافسورةا85)آية.!ويننهروأآوثص!

.محمد(سورةا0و،غافرسورة82)آية.لمجمصيروأ!آفلم!

محلهافيالهمزةإن:وجماعةجاراللهوقال،والجمهورسيبويهمذهبهذا

"أمعادفيوالتقدير،العاطفوبينبينهامقدرةجملةعلىالعطفوان،الأصلي

يستنكر.فلاالتقديرهذالمثلالحاجةدعتلىاذا،"همومخرجيئهم

ورقةقولعلى،إنشاءوهوهم؟(أومخرجيئأقولهعطفكيف:قلتفإن

فهووأيضآ،يجوزلاالخبرعلىنشاءال!وعطف،خبروهواقومكيخرجك"ذ

مختلف؟والمتكلم،جملةعلىجملةعطف

أهلرأيهوإنما،يجوزلاالخبرعلىنشاءالإعطفبأنالقولبأنأجيب

ذلكمثلفيفيقدرونالبيانأهلوأما،جوازهالعربيةأهلعندوالأصح،البيان

أما،الفريقينعندسائغفالتركيب،عليهاالمعطوفوهي،والواوالهمزةبينجملة

،المذكورالتقديرفعلىالمانعونواما،فواضحالخبرعلىنشاءالإلعطفالمجوزون

قولهفيالتمئيجملةعلىمعطوفةالاستفهامجملةتكونأنيصح:بعضهموقال

عليهالمعطوففيكون،هوالظاهرهذابل،قومكيخرجكإذحيأكونأليتني
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عطفمنفهو،إنشاءوالتمنيئ،بهامتعلقظرفهوالذيآخرهالاالجملةأول

فيمعروففسائغالغيركلامفيجملةعلىالعطفوأما،الإنشاءعلىالإنشاء

تعالى:قال،الفصيحوالكلام،العظيمالقرآن

يلئايمىجاجمئكإفيقاذبمتتهنلمجئتزيبماإبزقؤآشتئقياب!!

.!ذيئتئئطؤينلمقاإماممىما

.(البقرةسورة421)آية

:عوديإل!بهجنتمابمثلقطرجلتيألمنعم

الكتابأهلكتبمنعلمهيكونأنيحتملاأنعمورقةقول:العراقيقال

وتجربة.باستقراءقالهيكونأنويحتمل،بنقلفقالهوعلمائهم

خرج،عوديإلابهجئتمابمثلقطرجليأتالمقولهالأولفعلى

وصبرهم،لهمقومهمأذى،قبلكالأنبياءشأنهذاوأن،لهالتسليةمخرج

ذلك.على

بصحةوالاستشهادالدليلمخرجخرجالكلامهذايكونالثانيوعلى

.1()قالهما

ظرفاللغاتأفصحفي-مضمومةالطاءوشدالقافبفتح-(قطأو

فذكر،أ)2(اوذيإلاأللبخاريروايةوفي،بمابالنفيفتختصالماضيلاستغراق

لاأنهمالكتبمنعلمولأنه،مألوفهمعنبالانتقاللهممجيئهذلكعلةأنورقة

دليلوفيه،ثممنالعداوةفتنشأ،ومعاندتهممنابذتهمذلكيلزموأنه،يجيبونه

.)3(المقاماقتضاهإذابهيجيبماعلىالدليليقيمالمجيبأنعلى

.4:691:التثريبطرح1()

.()655394-التفسير:البخاري)2(

.512:ا:الزرقانيوشرح،62:ا:الباريفتح)3(
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نصراءهؤزراء:نصركأيومكيدركنينوإ

انتثاريومأي،فاعلاأيومكو،الشرطيةبإنبالجزم(يدركنيأوان

جوابأأنصركأو،(1ا)حيأيومكيدركنيا!انللبخاريروايةوفي،نبوتك

الزايوفتحالميمبضم-(مؤزرأأو،المصدريةعلىبالنصب(نصرأاو،الشرط

لهانكار،انصرأادصفةوهو،بليغأقويأأي-مهموزأمهملةراءآخرهالمشددة

وازرته،:تقولوالغامة،عاونته:فلانأأزرت:الجوهريبقولردلغةالهمزالقزاز

.)2(نصرتهفيتشميرهإلىإشارة،الإزارمنأنهيحتمل:شامةأبووقال

هوالذيالمتأخرلأن،لليومالإدراكأسندمتأخرأواليومسابقأورقةكانولما

إلىالدعوةقبلماتولكنه،مجقيممحمدبنبوةأقرأنهظاهرهوهذا،السابقيدرك

.(نظر)4لهالصحبةإثباتوفي،)3(بحيرىمثلفيكون،الإسلام

توفي:أنورقةينشبلم

كانحتى،شيئأيحدثولميمكثلمأي:عياضقال-الشينبفتح-ينشتب

.)5(يلبثلمأي:ينشبلم:الأثيرابنوقاله،الحبسمنوأصله،ذكرما

الأمورمنبشيءيتعلقلمأي،التعلق:النشوبوأصل:حجرابنقال

.مات)6(حتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(3594)لتفسيرا-56:لبخاريا

،27:ا:الباريفتح:وانظر،612-512:ا:الزرقاننوشرح،67:ا.:الساريإرشاد

.)أزر(الأنوارومشارق

،04:ا:الأثروعيون،)3863(الأحوذيوتحفة،36(02)الترمذيفيبحيرىقصةانظر

:ا:نفالأوالروض،051:ا:الكبرىوالطبفات،432:ا:كثيرابن:النبوبةوالسيرة

712:ا:نعيمابو:لائلوالد،831:ا:والإصابة،391:ا:المواهبوشرح،602

والجامع،236:ا:هشامابن:النبويةوالسيرة،2:42:الأصبهاني:لائلوالد،(901)

بعدها.وما371:ا:النبويةللسيرةالصحيح

،8:172:الباريوفتح،612-512:ا:الزرقانيوشرح،67:ا:الساريإرشاد

.(2319)813-6:731:لإصابةوا

..()نشبوالنهاية،الأنوارمشارق

.612:ا:الزرقانيشرح:وانظر،27:ا:الباريفتح

52

http://kotob.has.it



حي:لوافترو

وتتابعه.نزولهوأغبسكن:معناه:عياضقال

ذلكوكان،الزمانمنمدةتأخرهعنعبارةفتورالوحي:حجرابنوقال

.1(العود)إلىالتشوقلهوليحصل،الروعمنوجدهءلمجؤكانماليذهب

:حجر)2(ابنقال،فيهاانقطعالتيالفترةمدةفيالعلماءاختلفوقد

ثلاثكانتالوحيفترةمدةأنالشعبيعنحنبلبنأحمدتاريخفيوقع

أشهر،ستةكانتالرؤيامدةأنالبيهقيوحكى،إسحاقابنجزموبه،سنين

إكمالهبعد،لأولاربيعوهو،مولدهشهرمنوقعبالرؤياالنبوةفابتداءهذاوعلى

المقدرةالوحيبفترةالمرادولي!س،رمضانفىوقماليقظةوحيوابتداء،سنةأربعين

جبريلمجيءعدم!ألمذثزيأحها!وآقرأ!!نزولبينماوهيسنينبثلاث

فقط.القرآننزولتأخربل،3إليه

داودطريقمنولفظه،أحمدالإمامتاريخمنالشعبيعنالمنقولراجعتثم

الشعبي:عنهندأبيابن

سنين،ثلاثإسرافيلبنبوتهفقرن،سنةأربعينابنوهو،النبوةعليهأنزلت

ثلاثمضتفلما،لسانهعلىالقرآنعليهينزلولم،والشيءالكلمةيعلمهفكان

سنة.عشرينلسانهعلىالقرآنعليهفنزل،جبريلبنبوتهقرنسنين

بعث:بلفظداودعنمختصرأآخروجهمنخيثمةأبيابنوأخرجه

جبريل.بهوكلثم،سنينثلاثإسرافيلبهووكل،لأربعين

قدرفيالقولينبينالجمع-ثبتإنالمرسلبهذا-فيحسنهذافعلى

ذلكيتعلقولا،عشروقيل،عشرةثلاثقيلفقد،البعثةبعدبمكةإقامته

.الفترةمدةبقدر

.27:ا:الباريوفتح،)فتر(لأنوارامشارق(1)

.27:ا:الباريفتح(2)
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إسرافيل.بدلميكائيلعندهوقعلكن،القصةهذهالتينابنحكىوقد

جبريل.إلاالملائكةمنبهيقترنلم:وقال،المرسلةالروايةهذهالواقديوأنكر

النافيصحبإلاإن،النافيعلىمقدمالمثبتفإن،فيهماولايخفى

.فيقدمنفيهدليل

فإنه،بمكةلمجي!مكثهفيالختلفبهافجمعالروايةهذهالسهيليوأخذ

:1(قال)

روايةوفي،ونصفسنتانالفترةمدةأنالمسندةالرواياتبعضفيجاء

الرؤيامدةحذفسنينعشرمكثقالفمن،أشهرستةالرؤيامدةأنأخرى

أضافهما.عشرةثلاثقالومن،والفترة

وقد،يثبتلاالشدمبيبمرسلالاحتجاجمنالسهيلياعتمدهالذيوهذا

.)2(أيامأكانتالمذكورةالفترةمدةأنعباسابنعنجاءماعارضه

نأعباسابنعنرويبمامعارضالشعبيقول:المواهبشرحفيوجاء

الفترةتكنفلم،عارضهمامعلاسيما،بمرسلهيحتجفلا،أيامأكانتالمذكورةالفترة

،الجوزيابنتفسيروفي،يومأأربعينكانتأنهاعباسابنتفسيروفي،أيامأإلا

الأشبههوهذاولعل،أيامثلاثةمقاتلتفسيروفي،عشرخمسةالزجاجومعاني

.)3(لصحتهوجنحالسهيليذكرهلاما،ربهعندبحاله

غير!وآ!ئ!نزولسببفيالمذكورةالفترةأنوالحق:حجرابنقال

وأليلتينإلاتكنلموهذه،أيامأدامتتلكفإن،الوحيابتداءفيالمذكورةالفترة

.()4بينتهماعلىذلكفيوتحريرالأمر،الرواةبعضعلىفاختلطتاثلاثأ

بح!!،!

.281:ا:الآنفالروض:انظر(1)

.691:ا:الكبرىوالطبقات،الرياضط21:536:الباريفتح:انظر(2)

.236،237:ا:المواهبشرح)3(

.8:571:الباريفتح)4(
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الثانيالفصل

بالخلثليةألهواطف!ا،قوالىعكل!أضوارو

:قالءلجبروالرسولأنعرفناأنسبق

.نفسياعلىخشيتلقدأ

الخشية.تلكودواعي،نفسهعلىلمجيملخشيتهسببذكرغيرمن

عنها-اللهرضيخديجةالمؤمنينأمقالت،الحالهذاعلىعتيموهو

هووما،الحياةوقائعبسقومعرفتها،عقلهاورجاحة،فطرتهاسلامةمستلهمة

الكلماتتلك:-المكارمرصيدمن،الناسوعرفه،الحياةعرفمنذءلجب!معليه

منينبعالذيالمحمديالتكاملعنوانهيوالتي،الحديثفيالواردةالنورانية

!!الإشمانسلوكفيالحياةمعجزةهووالذي،فطرته

بالخشية:المرادليقوالالأ

عليئاأخشيتوالمستملي،الحمويعنذرلأبيروايةفيجاء

.1()عليئياءبتشديد

هذاأنإلىالفهماتجاهيوجبيكاد:-)2(عرجونالشيخيقولكما-وهذا

السيدةإلىلمجيمالنبييوجهه،الاستفهامحرفمنهحذف،استفهاميخطاب

ألفتالذيموعدهفيأوبتهعلىولهفتهاقلقهافيلحالهاتعجبيأإنكارأ،خديجة

.جوارهإلىلعودتهليتزود،وأهلهبيتهإلىجوارهمنكلهاأوباتهفيفيهعودته

،212:ا:الزرقانيوشرح،الريانط21:375:الباريوفتح،01:021:الساريإرشاد(1)

شاكر.احمدتقديم9:38:البخاريصحيح:وانظر

.372:ا:ع!ي!راللهرسولمحمد2()
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وما،لهحدثعمامعبرأالإنسانيقولأنالعربيةأساليبفييعهدلمفإنه

أساليبفيالمعهودوإنما"عليئ"خشيمتغيرهيخاطبوهو،نفسهعلىيخشاه

بالنسبة،الخاطبنفسفيعماالاستفهامأسلوبفييكونالتعبيرأنالفصحى

كثيرسائغحذفوهو،الاستفهامهمزةبحذف،عليئخشيمتأبعبارةللمتكلم

الفصيحة.العربيةالنصوصأصحفيالورود

ثمومن،الياءتشديدعدمفيصريحةمعناالتيفالروايةذلكومع:قلت

بالخشية.المرادفيالعلماءأقوالذكرإلىالبحثمنهجيةتدفعنا

علىبهاالمرادفيالعلماءاختلفالمذكورةوالخشية:حجرابنقال

قولأ:عشراثني

فيبهمصرحأجاء،الكهانةجنسمنرآهمايكونوأن،الجنون:أولها

لكن،يبطلأنلهوحق،العربيبنبكرأبووأبطله،طرقعدة

العلمحصولقبللهحصلذلكأنعلىالإسماعيليحمله

تعالى.اللهعندمنوأنه،ملكجاءهالذيأنلهالضروري

وحصلت،استقروهذا،يستقرلالأنه،أيضأباطلوهو،الهاجس:ثانيها

المراجعة.بينهما

الرعب.شدةمنالموت:ثالثها

.1()جمرةأبيابنبهجزموقد،المرض:رابعها

.المرضدوام:خامسها

.النبوةأعباءحملعنالعجز:سادسها

الرعب.منالملكإلىالنظرعنالعجز:سابعها

.81:ا:النفوسبهجة:انظر1()
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قومه.أذىعلىالصبرعدم:ثامنها

.يقتلوهأن:تاسعها

الوطن.مفارقة:عاشرها

.إياهتكذيبهم:عشرهاحادي

.الاهتعييرهم:عشرهاثاني

،بعدهواللذان،الثالث:الارتيابمنوأسلمهابالصوابالامموالهذهوأولى

.(1)معترضفهوعداهاوما

:قوالالأعلىأضواء

:الألوالتلكمنإبطالهينبغيمالإبطالوقفةمنلابدوهنا

:وللأا

والكهانةالجنونجعلأنهفيصريحفإنه،الجنونوهو،الأولالقولعنأما

فيالكهانةمعيجتمعلافالجنون،أمرانالواقعفيوهما،واحدأوقولأ،واحدأأمرأ

يلي:فيماذلكوبيان،واحدزمنفي،واحدشخص

:الجنون

وأعقلهزالأي:مجنونفهو-للمجهولبالبناء-خنمصدرالجنون

بينالقوةاختلالعلىويطلق،ستره:عليهالشيءوجن،الجندخلتهأو،فسد

إما،أفعالهاوتتعطلأثرهايظهرلابأنللعواقبالمدركة،والقبيحةالحسنةالأمور

عنالدماغمزاجبخروجواما،الخلقةأصلفيالدماغعليهجبلالذيبالنقصان

الخيالاتوإلقاء،عليهالشيطانلاستيلاءوإما،آفةأوخلطبسبب،الاعتدال

.42:ا:الباريفتح)2(
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العقلاختلالعلىيطلقكما،سببأيصلحماغيرمنيفزعبحيث،إليهالفاسدة

بهاالتيالقوةواختلال،نادرأإلانهجهعلىقوالوالأفعالالأجريانيمنعبحيث

.(1)الكلياتإدراك

الكهانة:

معرفةوادعاء،المستقبلفيالكائناتعنالخبرتعاطيوالكهانة

.لأسرارا

عنالنجمبواسطةيخبرمنالكاهنأن:والعرافالكاهنبينوالفرق

الواقعة،المغيباتعنيخبرالذيفإنهالعرافبخلاف،المستقبلفيالمغيبات

الماضي.فيأي

والكاهن،الماضيعنيخبرالعرافلأن،العرافمنأعمالكاهن:وقيل

.)2(والمستقبلالماضيعنيخبر

والعمل،الفكرفيوتخليطواضطراب،العقلذهابفالجنونوعليه

الجاهليةفيكانواالكهانأنومعلوم،بحالالجنونقبيلمنليستوالكهانة

وحياتهم.أمورالناسفيمحكمين

وأبطله،طرقعدةفيبهمصرحأجاءالقولأنذكرحجرابنالحافظأنبيد

قبللهحصلذلكأنعلىالإسماعيليحملهلكن،يبطلأنلهوحق،العربيابن

تعالى.اللهعندمنوأنه،ملكجاءهالذيأنلهالضروريالعلمحصول

مصرحةجاءتالتيالطرقتلكمكانةحجرابنالحافظيذكرولم

.القولبهذا

اصطلاحاتوكشاف،943:والكليات،()جنونوالتعريفات،()جننوالصحاح،اللسان(1)

.624:ا:عابدينوابنهـ،ا382ط038:ا:الفنون

الطالب:روضوشرح،31:ا:عابدينوابن،()كهنوالنهاية،المنيروالمصباح،العربلسان2()

4:82.
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التباشير:يةرؤعندالخشية

التباشير:رؤيةعندالخشيةفيجاءماذكرإلىالبحثمنهجيةوتدفعنا

حدثنا:قالا،موسىبنوحسن،كاملابوحدثنا:قالأحمدروىفقد

وأظنه:حمادقال،عمارعن:حسنقال،عمارأبيبنعمارأخبرناقال،حماد

بنعبدالله)قاله،عباسابنقال:قال،حسنفيهيشكولم،عباسابنعن

مرسل،،عمارأبيبنعمارعن،حمادحدثنا،عفانوحدثنا:أبيقال:أحمد(

أبووقال،الحديثعفانفذكر،لخديجةقال!كقي!النبيأن،"عباس"ابنفيهليس

لخديجة:قالغ!ي!النبيأن:حديثهمافيوحسنكامل

جتن،بييكونأنأخشىوإني،صوتأوأسمع،ضوءأأرىإنيأ

ابنورقةأتتثم!اللهعبدابنيابكذلكليفعلاللهيكنلم:قالت

موسى،ناموسهذافإنصادقأيكإن:فقال،لهذلكفذكرت،نوفل

.ابهوأومنوأنصرهفسأعززهحيئوأنابعثفإن

ورجال:الهيثميقال،سعدوابن،(أوأعينهوزاد،بنحوهالطبرانيرواه

.1()الصحيحرجالأحمد

عن،سلمةبنحمادأخبرنا،مسلمبنعفانأخبرنا:قالسعدابنوروى

:قالمحك!يرواللهرسولأن،عروةعن،عروةبنهشام

أكونأنخشيتلقد،صوتأوأسمع،ضوءأأرىإني،خديجةأيا

تصدقإنك،عبداللهابنياذلكبكيفعللااللهإن:فقالت،كاهنأ

.،)2(الرحموتصل،الأمانةوتؤدي،الحديث

صحيح،إسناده:شاكرأحمدالشيخقال،02:702:الربانيوالفتح،(6428)احمد(1)

الزوائد:ومجمع،591:ا:الكبرىوالطبقات،2()616-23:51:الكبيرفيوالطبراني

8:552.

.591:ا:الكبرىالطبقات2()
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بهاوأخبر،لمجييمالنبيبهاشعرالتيالخشيةأنفيصريحانالحديثانهذان

إليهيوحىأنقبل،والإرهاصاتالتباشيررؤيةعندكانت،عنهااللهرضيخديجة

لموحيث،-أسلفناكما-النبوةوحيمراتبأولوهي،الصادقةالصالحةبالرؤيا

التيالغريبةالأمورتلكمننفسهعلىى!يورالرسوليخشىأنمانعفلا،النبوةتكن

التيالبشريةالطبيعةبمقتضىطبيعيأمروذلك،مصادرهايرىولا،وشممعهايراها

الوقتوفي،يخالطهم،الناسمعإنسانأحياتهفيع!يماللهرسولبهايعيشكان

.1()برعايتهويتولاه،بحفظهتعالىاللهيحوطهذاته

ألقد:قالىشيمالرسولفإن،-عرفناكما-الوحيعليهنزلأنبعدأما

الخشية.لهذهبياندون،مطلقةهكذا،نفسيعلىخشيت

بهااحتفوما،المفاجأةعناءمنكابدماشدة-أسلفناكما-هنانلحظأننامع

ذلكوتكرار،بدنهفيالأثربالغهزأبشريتههزالذي،المجهدالجاهدالغطمن

البشرية.طاقتهتحتملهمابأقصى

وأبطله،القولهذافيحجرابنالحافظقولتأييدإلىيدعوناوهذا

إليهذهبمانؤيدلالكن،يبطلأنلهوحق،العربيابنبكرأبو

سيأتي.كما،الإسماعيلي

:بالجنونرسلهميرمونكانواالكفارجميع

عنالكريمالقرآنسجلوقد،بالجنونرسلهميرمونكانواالكفاروجميع

مثلهمبشرإنهقولهمبعدفقالوا،بالجنوناتهموهأنهمالسلامعليهنوحقوم

عليهم:يتفضلأنيريد

!كاهـ.صيهزحتئبلإفتزتص!مؤاجتة!سرجلأمموإلأإق!

.(المؤمنونسورة52)آية

.بتصرف383:ا:لمجرواللهرسولمحمد(1)
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:السلامعليهموسىفياللهلعنهفرعونوعن

.!!لمخنونإثييهؤأزسملآلذىرسموثكمإنلمقا!

الشعراء(.سورة27)آية

رسلهم،فيالقولهذايقولونكانواالكفارجميعأنشأنهجلوبين

تعالى:قال!

آؤسماحرقالؤاإ،زسئؤليئونقتيالمينآلدينآتمما!كذلك

.!!طاكىنقؤئمممتمتلبؤكاآتؤا!ؤ(تجنو!

.الذاربات(سورة-5253)آية

بألقابمجقي!النبيونبذوا،القولبهذاالإسلاموأعداءالملاحدةتعلقوقد!

مما،ورسالتهنبوتهفيليشككوا،عليهلواوتقؤ،يصرعمجنون:وقالوا،السوء

اللهعلىافتراء،الزوروقول،الكذبمن،شياطينهمإليهمبهأوحت

عنهمحكاهاأنبعد،وأكاذيبهمفريتهمعليهمالكريمالقرآنردوقد،1()ورسوله

تعالى:قال..متعددةمواضعفي

.!!ثمخنوقإتكآلدتجرغقتونئرلآلذىتأئهالوأؤقا!

.الحجر(سورة6آية)

تعالى:وقال

.!بيتجنوبنمالثماجمييهتنااةتتاجموأآساؤتفولو!!

.(الصافاتسورة36)آية

تعالى:وقال

.!!للغائينيهرالأهووما؟هجتمخؤقإت!ويقولؤن)

.(القلمسورة51،52إآية

بعدها.وما87:المحمديالوحي:انظر(1)
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شأنه:جلوقال

.ئبل!!!إ،تديرهؤإققنجتهقالمحصخاجبهمتتفتهروأأؤثغ!

.(الأعرافسورة841)آية

،1()الكفرةطغاةمنالفجرةهؤلاءلتجنيتصويرالكريمةالآيةهذهففي

ليعرفوا،وتدبرنظرعنالقولمنهميصدرلا،ئفتقوموأنهم،الضالةوجهالتهم

وعواقبها،الأمورمبادىءفيبهايتفكرونبصائرلهموليست،الباطلمنالحق

أهدروهلماوالتوبيخبالتقريعمفعمإنكاريأسلوبفيذلكالكريمةالآيةأبرزتوقد

قولأقالواأنهمعليهموالتسجيل،والبهتانبالكذبولذمغهم،عقولهممداركمن

!!بداهةنهبطلالعلموا،ومخارجهمداخلهوتدبروا،فيهتفكروالو،باطلأ

كلامعنهيصدرأنيمكنلا،ويتخبطهيصرعهالجنونمنمشبهمنأنذلك

ذلكمعوهو،فيهمالفصاحةغطارفةباعتراف،البيانيةغةالبلادرجاتأرفعفي

النظموأدق،الكونيةالحقائقوأسمى،نسانيةالإالمعانيأجلعباراتهفييحمل

الشرائعوأفضل،الخلقيةالآدابوأزكى،العقيديةالقضاياوأصدق،الاجتماعية

وجودة،الرأيوزكانة،الاستقامةسننأرفععلىكلهدهرهيبقى،ثمالتعبدية

أمانتهأعداؤهلهيعرف،وأخلاقهآدابهتختلفولا،فعفهقولهيخالفلا،التفكير

!!أخلاقهومكارموشجاعته،ووفاءهوبره،حديثهوصدق

الله،عندء!ممنمحمدعلىنزلالذيالكتاب،الحكيمالقرآنذاهووها

وحاولوا،فهمهوتعمقوافاقرأوه،وعقولكمأيديكممتناولوفي،أظهركمبينقائم

والجن،نسالإشياطينمنشهداءكممعكموادعوا،قوةمنأوتيتممابكل

وقد،العقليةالمداركاستقامةعنبعيدبهأتىمنبأنيشعرمتهافتأمعنىلتستخرجوا

:فقال،بآياتهالقرآنتحذاهم

وتفسير،9:361:الطبريتفسير:وانظر،بتصرف592-288:ا:ى!اللهرسولمحمد(1)

-5:811:وتفسيرالألوسي،286-2:285:الشوكانيوتفسير،2:027:كثيرابن

بعدها.وما9:534:المناروتفسير،7:033:القرطبيوتفسير،911
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.!!لقآآقفاقثوليعلىأ!اتآتقرةيذجم!ونآقلآ!

.(محمدسورة42)آية

الفلسفةمنطقيسميهماهووذلك،والعقلبالقلبالمعنىطلب:ئروالتد

واليقين.العلمهيونتيجته،والتعفلبالنظر

تحتوشريعتهوأخلاقهوآدابهوسنتهوأحاديثهع!يرمحمدتاريخذاهووها

ولن-منهواستخرجوا،كلهذلكجوانبفيوتفكروافانظروا،أنظاركم

مج!برومحمدأأنعلمتمولكنكم،أباطيلكموأود،دعاواكمعوجيقيمما-تستطيعوا

الذينوينذر،الإلحادصرحويهدم،والنفاقالكفربنيانليقوضتعالىاللهأرسله

رؤوسهماليومينغضونوالذين،وبأسهاللهبعذابالحققبولعنرؤوسهملووا

وعقابه:اللهببطشعمياءوعصبيةججودأ

وجحلأوأ!ئبىليمخرهداقالؤامتعنةاتتناضآئهتمقاتا!

عصهكأنكيفقآننهزؤعلايمخمقماآثفممهخؤآشتيقئتهآبها

!!.آكقميملإين

.(النملسورة41و13)آية

وتعالى:تباركويقول

!ثؤفزدىقثئيئإتقوموأآنبؤخدا!مإئ!أقل!!

يدئتينلكمتتريرإلأهوإنجتؤقنبصاحبكوماتنفتروأ

.!ج!!يدصثمدصكذالبى

.سبأ(سورة64)آية

السابقة:الآيةقفتعفيتجريالكريمةالآيةوهذه

.ؤىبم!ئبينتريرإ،اقهؤجت!ينلمحصاجبهمتاتتقتهررأأؤلأ!
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فهو،الحياةفيبتحقيقهاأمرالتيرسالتهفي-لمجيممحمدمهمةببيانوتبدأ

بالتعبدبإفراد،العبوديةقدمعلىالأحدالواحدللهيقومواأنالناسليعظمرسل

بدائهمنفطريةقضيةوهذه،وأفرادأجماعات،شيئأبهيشركونلا،وحدهله

اليقظة،إلىالقلبتحرك،واعظةوكلمةتذكيرموقفإلىإلاتحتاجلا،العقول

إلىالفطرةوعادت،العقلوتنبه،القلباستيقظفإذا،التنبيهإلىوالعقل

تدبرنظر،ورسالتهءشيرومحمدشأنفيحي!سذفانظروااللهتوحيدفياستقامتها

نألكمويتجلى،شكيداخلهلاالذيالعلمإلىالتدبربهذالتصلوا،وتفكر

وأرشدهم،هدىوأهداهم،حديثأوأصدقهم،عقلأالناساصحءلجي!محمدأ

!؟وأخلاقونظم،وآدابشرائعمنبهجاءماأيديكمبينأليس،رشدأ

ذروةعننزل-شي!محمدأأنعلىبعيدأوقريبمنيدلمافيهاتجدونفهل

منللكلمةكانتمنذالبشريةعرفتهاالتيالاجتماعيةوالآداب،العقليالكمال

.!؟تعالىاللهلرسالاتالمصطفين

آياتفيالنظرعنأعرضلمنشديدعذابيديبيننذيرأاللهبعثه-لجيروولكنه

قدرته،وقهر،وحدانيتهئلدلامنالكونفيبثهمايرىوهو،بربهيؤمنولم،الله

حكمتهوبالغ

عجيبة،حالةتغشاهالوحيعندنزول!كتيروالنبيكان:1()الرازيالفخريقول

كانوافالجهال،بالغشيشبيهةحالةلهوتعرض،لونهويصفر،وجههفيتغير

،الجنونانواعمننوعبهليسأنهالآيةهذهفيبيقتعالىفالله،جنونإنهيقولون

،الباهرةوالبينات،القاطعةالدلائلويقيم،اللهإلىيدعوهمكانع!يملأنهوذلك

عنوالآخرونعجزالأولونحيثإلىالفصاحةفيبلغتفصيحةبالفاظ

،السيرةنقي،الطريقةمرضي،العشرةطيب،الخلقحسنوكان،معارضتها

بالضرورةالمعلومومن،العالمينلعقلاءقدوةبسببهاصارحسنةأعمالعلىمواظبأ

علىاجتهادهظهرانهذاثبتواذا،بالجنونوصفهيمكنلاالإنسانهذامثلأن

.8:67:الرازيالفخرتفسير(1)
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الكافرينلترهيبالعالمينربأرسله،مبيننذيرنهلأكانإنماالدينإلىالدعوة

المؤمنين.وترغيب

بعنوانالمقامهذافيع!يررمحمدأذكرأنههناالكريمالقرآنلطائفومن

،يفارقوهولم،يفارقهملموأنه،بهالناسأعرفبأنهمليذكرهم""الصحبة

بينهمحياتهطولعنهعرفوافهل،ولازموهولازمهم،وصحبوهصحبهمبل

الإنسانية؟ومشاعرهوإحساساتهالعقليةإدراكاتهيخدششيئأ

:يقولإذتعالىاللهصدقلقد

.3ح!!تخحلأولتآلمحمياتئتىآلظ!ينؤثيهنبوتثيكق*ق!!غغ!

.(الأنعامسورة33)آية

.!،أ؟:بمتخنوتؤلاهقبكلزتكبقممتىآشهقذ!زقمآ!

وسوء،معهأدبهمسوءيثنيهلادعوتهفيليظلع!ي!مللرسولالخطابونبصر

تعالى:اللهقولنقرأونحن،لهاتهامهم

.و،تجشلؤ!!ب!هقزتكيغممئآنتقذ!زقمآ!

.الطور(سورة92)آية

قولهميثبطنكولا،وموعظتهمتذكيرالناسعلىفاثبت:الزمخشرييقول

يحتاجالكاهنلأن،متناقضباطلقولفإنه،به،ولاتبال"مجنونأو"كطهن

اللهبحمدأنتوما،عقلهعلىمغطىوالمجنون،ونظرودقةفطنةإلىكهانتهفي

.1()هذينأحدالعقلورجاحةالنبوةبصدقعليكوانعامه

فيوالباء،والتذكيرالوعظمنعليهأنتماعلىاثبتأي:الشوكانيويقول

التيربكبنعمةمتلبسأ-أنتماأي،حالهوبمحذوفمتعلقةتجممئ!)قوله

.4:53:الكشافتفسير(1)
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متعلقة:وقيل،مجنونولابكاهن-والنبوةالعقلرجاحةمنعليكبهاأنعم

ولابكاهنربكبنعمةإذكاركحالفيأنتماأي،الكلامعليهيدلبمحذوف

عنكانتفىوالمعنى،المنفيةالجملةبمضمونمتعلقةسببيةالباءوقيل،مجنون

الله،بحمدبمعسرأناما:تقولكما،عليكاللهنعمةبسببوالجنونالكهانة

ونعمة-أنتما:والتقدير،وخبرها)ما!اسمبينمتوسطةللقسمالباء:وقيل

دونمنالغيبيعلمأنهيوهمهوالذي:والكاهن،مجنونولابكاهن-الله

بإبلاغه،اللهأمركالذيبالوحيتنطقإنمافإنك،كهانةتقولهماليسأي،وحي

.1()مجنونأوكاهنإنه:المشركونيقولهكانماردالآيةمنوالمقصود

:الميزانليرواية

ابنمحمدعن-لجب!ماللهرسولعلىالوحينزولذكرفيسعدابنروىوقد

:قالعنهمااللهرضيعباسابنإلىبإسناده"الواقدي"عمر

واضعأملكأرأىإذ،بأجيادوهوذلكعلىءلمجيداللهرسولأفبينا

جبريل،أنا،محمديا:يصيحالسماءأفقفيالأخرىعلىرجليهإحدى

كلمايراهوجعل،ذلكمنلمجيراللهرسولفأعر،جبريلانا،محمديا

:وقال،خبرهفأخبرها،خديجةإلىسريعأفرجع،السماءإلىرأسهرفع

،الكفانولأ،قطشيئأالأصنامهذهئغض!أبغضتما!والله،خديجةيا

فإن،ذلكتقللاعمابنياكلا:قالت،كاهنأكونأنلأخشىصىاني

الحديث،وتصدق،الرحملتصلإنك،أبدأبكذلكيفعللاالله

وهي،نوفلبنورقةإلىانطلقتثم،لكريمخلقكصىان،الأمانةوتؤدي

والله!:ورقةفقال،ىلجيراللهرسولبهأخبرهامافأخبرته،أتتهمرةأول

اكبر،الناموسليأتيهدانه،نبوةلبدءهذاوان،لصادقعمكابنإن

.خيرأ،)2(إلانفسهفييجعللاأنفمريه

.41:62:كوسياتفسير:وانظر،5:99:نيالشوكاتفسير(1)

.591-491:ا:الكبرىالطبقات(2)
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أحمد،تركه،الحديثمتروك،بغدادسكنمدينيالواقدي:البخاريقال

زكريا.بنواسماعيل،المباركوابن،نميروابن

أحمد.كذبه:آخرموضعفيوقال

.1()ابكذهو:حنبلبنأحمدليقال:صالحبنمعاويةرقال

بقوله:حجرابنالحافظقصدهاالتيهي،ومثيلانهاالروايةهذهلعل:قلت

يبطل.أنوحقالعربيابنوأبطله:قالأنهبيد،طرقعدةفيبهمصرحأجاء

ءلجيم،اللهرسولخلقفيراسخآواقعأكان-أسلفناكما-البغفوهذا

بدءإلىطفولتهمنذالمحمديالتكاملوفي،عليهااللهفطرهالتيفطرتهفيمركوزأ

!!الوحينزول

،)2(لمج!اللهرسولفطرةمنموضعهجاوزالروايةتلكفيالبغضأنبيد!

!!مج!بررالرسولحياةمنتاريخيةلحظةفيواهنأمريبأوضعأواتخذ

أنا،محمدأياجبريلالوحيملكفيهايصيحنفسهاوالروايةوكيف

!؟اجبريلأنا،محمديا،جبريل

لمبغضوهو،للأصنامبغضهوالكهانةالكهانيبغضعتب!مالنبيكانواذا

هذهفينفسهعلىيخشىفكيف،حياتهفيعت!مواقعهوهذا،قطشيئايبغضه

!كاهنأ؟يكونأنحياتهمنالتاريخيةاللحظة

رواهاوقد،معناالتيالروايةخالفتقدالسندبهذاالروايةهذهأنعنفضلأ

ذاتهالوقتوفي،بالكهانةالخشيةفسرتحيث-سبقكما-وغيرهماالشيخان

!!والكهانللأصنامىلمجيمبغضهذكرت

،586(1)2:961:الضعفاءفيالمغني:وانظر،(1055)491-62:081:الكمالتهذيب(1)

وسير،97()39والميزان،2:491:والتقريب،6(40)368-9:363:التهذيبوتهذيب

.(721)964-9:454:النبلاءأعلام

.بتصرف378:ا:لجثاللهرسولمحمد2()
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الإسماعيلي:ا!فظقولرد

ابنبكرأبيلقولوتأييده،القوللهذانقدهعندحجرابنالحافظوقفولو

كما-أنهبيد،جديدنظرإلىيحتاجلاالأمرلكان،ببطلانهالحكمقطعفيالعربي

العلمحصولقبللهحصلذلكأنعلىالإسماعيليحملهلكن:قال-أسلفنا

!!تعالىاللهعندمنوأنه،ملكجاءهالذيأنلهالضروري

الإمام:-الذهبيقالكما-أنه،الإسماعيليمكانةبيانفيوحسبنا

إسماعيلبنإبراهيمبنأحمد،بكرأبو،الإسلامشيخ،الفقيهالحجةالحافظ

،""الصحيحصاحب،الشافعي،الإسماعيلي،الجرجاني،العباسبنا

الشافعية.وشيخ

به.وتقيد"البخاري"صحيحقدرعرفأنالإسماعيليلةجلامن:وقال

،والفقهاءثينالمحذوشيخ،عصرهواحدالإسماعيليكان:الحاكموقال

الفريقينمنالعلماءبينخلافولا،والسخاءوالمروءةالرئاسةفيوأجلهم

.1(بكر)أبيفيئهموعقلا

،وحذث،الكثيرسمع،الجوالالرحال،الكبيرالحافظ:كثيرابنوقال

.والاعتقاد)2(الإشقادوأحسن،فأجادوصنف،وخرج

:وقال،)3(جرجانفيالحديثعلملواءحملفيمنالسخاويوذكره

.(النظار)4الإمامالفقيهالحافظ

لقولتأييدهعنديقفأنحجرابنالحافظعلىكان:أقولذلكومع

:والأنساب،949-3:489:الحفاظوتذكرة،2(0)6928-61:292:النبلاءاعلامسير(1)

بكرأبيشيوخأساميفيوالمعجم،6:31:الصفدي:والوافي،552:ا:السمعاني

.561:ا:الإسماعيلي

.11:892:البداية)2(

.141:بالتوبيخالإعلان:انظر)3(

.03:ا:المغيثفتح:انظر(4)
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الحافظحمليذكرولا،"يبطلأنله"وحقوقوله،العربيبنبكرأبي

يرفعلمحجرابنالحافظولأن،عرفنابمامردودلأنه،ذكرهالذيالإسماعيلي

ذلكفيوهو،بحثأبهايعبأولم،رأسأالمردودالقولهذافيالواردةللطرق

!!المجالهذافيالعلميالبحثميدانفيهومن

الثاني:

كما-حجرابنالحافظأبطلهفقد،الهاجسوهو،الثانيالقولعنأما

.قالكماوهو،-أسلفنا

واتمس:والرابعالثالث

الحافظجعلهفقد،الرعبشدةمنالموتوهو:الثالثالقولعن*أما

،بعدهواللذين،الارتيابمنوأسلمها،بالصوابالألوالأولىحجرابن

والخامس:،حمزةأبيابنبهجزموقد،(1)المرضوهو:الرابع:وهما

.المرضدواموهو

:قال)2(حيث،عليهانوافقهلابعبارةالحافظترجيحعرجونالشيخردفقد

عشرثنيالاالاكوالأضعفمنحجرابنالحافظرجحهاالتيالاثوالوهذه

ذكرها.التي

علىبهاالمرادفياختلفالمذكورةوالخشية:)3(الشاميالصالحيالإماموقال

وقيل:،-الثالثوهو-الرعبشدةمنالموت:بالصوابأولاها:قولأعشراثني

وهو-الاهتعييرهم:وقيل،-مسلخااوهو-مهدوا:وقيل،-بعالراوهو-المرض

سبق.كماعشر-الثاني

!!الجنمنعارضأأو:إليهأضافأنهبيد69-42:59:الدراريالكواكب:انظر(1)

.434:ا:يكليهداللهرسولمحمد2()

.2:142:العبادخيرسيرةفيوالرشادالهدىسبل)3(
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والثاهن:والسابعالسادس

وهو:والسابع،النبوةأعباءحملعنالعجزوهو:السادسالقولعنأما

قومه،أذىعلىالصبرعدموهو:والثامن،الرعبمنالملكإلىالنظرعنالعجز

يأاأخشيتالأولى:وقالوا:(1)الكرمانيقال،السادسالقولنرجحفإنا

ومقاومته.الوحيأعباءتحملعلىأقوىلا

،الأعباءهذهوتمثل،وجوالأحداثومفهومهابمنطوقهاالرواياتولأن

مندعوتهبحققيامهسبيلفيلهالتعرضمنلابدوما،شدائدمنبهاح!وما

نأيستطيعوهل،وعتادهمتهمعذوالمفاسدالشرررمنجعلواالذينهؤلاءعداوة

منقومهعليهمايعلموهو،ربهرسالةيبلغوهو،أذىمنيلقىماعلىيصبر

إلىتجارتهفيطالبأبيعمهمعذهبحينغيرهمعليهوما،جهلاءجاهلية

وإشراق،والفطانةالذكاءمنىشبورالرسولكانوقد،إ2(بحيرىوقصة،الشام

ومنذ،الأرفعبالمكان،التفكيرورجاحة،الذهنوثقوب،العقلوضياء،الروح

شدأئدمنالمفاجأةبهذهح!قدوما،حراءغارفيوهوالحقجاءهالتياللحظة

حرفيبمفردهمنهاامركل،قوتهاكانتمهمابشريةطبيعةتطيقهالاالتياللقاءهذا

فيءشب!ممحمدعلىاجتمعتقدوهي،البشريةالقوىأقوىويرعبيفزعأن

ليخرج،رسولأاصطفاهوجلعزاللهأنمنهاعرف،متتابعاتمتتالياتمفاجآت

.والرشادنورالهدايةإلىالمتراكمةحياتهمظماتمنالناس

واستوعبت،للرسالةاصطفاءهجمي!الرسولتيقق،وقدذلك)3(غمرةوفي

خشي..رسولآلهاختيرمابحقالقيامأعباءتصورومشاعرهلىاحساساتهمداركه

الناسوبينبينهسيقعمايشغلهانوخشي،رسالتهتبليغبحقالقيامعلىيقوىألا

عن-ضاالةضلالةمنعليههمماعلىوهم-هديهدمالى،اللهإلىيدعوهمحين

.42:69:الدراريالكواكب(1)

بعدها.وما371:ا:النبويةللسيرةالصحيحالجامع:انظر)2(

.403:ا:ءس!اللهرسولمحمد)3(
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تذؤقبعدما،العليكمالهفيوالاستغراق،اللهجلالشهودتجلياتمطالعات

..الشهودهذاحلاوةرسالتهبميلاد،المفاجآتجوفيالوليدةالخاصةبروحانيته

السابع.ثم،الثامنويليه،السادسالقوليرجحأولئككل

للزرقاني:وهم

:1()بالخشيةالمرادبيانفيالقولذكرالزرقانيشرحفيوجاء

الرعب.شدةمنالموتخشي:ثالثها

.هالاتعييرهم:بعهارا

!الارتيابمنوأسلمها،بالصوابقوالالأأولىوهذان:الحافظقال:قال

-وقدسبقكماحجر-ابنالحافظبهصرحماخلافوهذا:قلت*

قولهنقلنا

التاسع:

كانلىان،ربهرسالةبلغهمإذاقومهيقتلهأنوهو،التاسعالقولعنوأما

يرجعمماذلكلأن،اليقينأهلسيدكاندمان،غروفلا،ربهمنبهجاءمابأنعالمأ

يخشىكماوالأذيةالقتلمنيخشىبشرفإنه،-الزرقانيشرحفيجاءكما-للطبع

شجاعةكلقلبهإلىويجلب،خشيةكلاللهذاتفيالصبرعليهيهونثم،البشر

.)2(الروضفيقاله،وقوة

العاشر:

دارقديكونأنيمكنممافهذا،)3(الوطنمفارقةوهو:العاشرالقولعنوأما

.285-428:ا:المعلمإكمالإكمال:وانظر،712:ا:الزرقانيشرح(1)

.275:ا:الأنفوالروض،712:ا:الزرقانيشرح(2)

.بتصرف342-343:ا:ءح!اللهرسولمحمد)3(
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عاكفونهممايخالفبمالقومهمجيئهفإن،بخاطرهوألمع!ي!الرسولخلدفي

ونظم،مرذولةوأخلاق،فاسدةوعادات،وثنيةمنحمأتهفيمنغمسون،عليه

إلىوينقلهم،الجاهليةحياتهمليغير،بينهموبوجودهبهيضيقونيجعلهم،ظالمة

لحياتهموارتضوهألفوهالذيالفسادهذاوبينبينهمتباعد،طيبةمباركةحياة

وذلك،بلدهمنواخراجه،عنهمبإبعادهالتخلصمحاولةمنأقلفلا،بهوعاشوا

ورقة:قولمنالحديثفيجاءمابدليل،النفسعلىيكونماأشقمن

.،قومكيخرجكإذحيأاكونليتني،جذعآفيهاليتنيياأ

يقتضيسببفيهيكنلملأنه،يخرجوهأن-أسلفناكما-!يمالنبيواستبعد

متعجبأ:فقال،الأخلاقمكارممنعليهاشتمللما،الإخراج

.ا؟هممخرجيئأوأ

عشر:ا!دي

طبيعيأمرفهذا،الاهتكذيبهموهو،عشرالحاديالقولعنوأما

.الوقوع

عشر:الثاني

لأن،لهمحصللافهو،الاهتعييرهموهو:الأخيرالقولىعنوأما

أخلاقهفينسانالإيسوء،معيببأمركانإذاتكونلاالتعييرخشية

فبم،كاملةخالدةبرسالةالعالمينوأتى،قومهأتىقدء!ي!والرسول،وسلوكه

!التعيير؟هذايخشىحتىيعيرونه

لمامخالفتهممجردمعنىعلىكانإلاإذاء!ي!منهذلكيقعانيمكنولا

العسيرمنواصبح،ألفوهاالتيالعاداتورذائلالعقيدةسوءمنعليهكانوا

منها.خروجهمعليهم
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:عياضالقاجماقول

مناتاهماأنفيالشكمعناهليس:1()عياضالقاضيقالالخشيةمعنىوفي

حمليطيقولا،الأمرهذامقاومةعلىلايقوىأنخشيكأنهلكنه،تعالىالله

هذايكونأو:قال،الملكلقاءعنداولألقيهمالشدةنفسهفتزهق،ابوحيأعباء

وتحققه،الملكلقاءقبلالصوتوسماع،واليقظةالنومفيالتباشيررأىماأول

الملكجاءهأنبعدفأما،الشيطانمنيكونأنخاففيكون،تعالىربهرسالة

.الشيطانتسلطيخشىولا،عليهالشكيجوزفلا،وتعالىسبحانهربهبرسالة

:النوويقول

الثانيالاحتمالوهذا:)2(عياضالقاضيقولذكرأنبعدالنوويوقال

دماتيانه،الملكغطبعدكانهذالأن،الحديثتصريحخلافلأنه،ضعيف

بقوله:

.!!ختقلذىآزئكبأستيرآقرتم!

.()3لراجحاوهو:قلت

ك!كلا!لأ

.بيروت،العلميةالكتبدار25:البخاريشروح1()

.2:002:النوويبشرحمسلم2()

رأن،المردودالضعيفهوالنوويتضعيفبأنالقولففيه381:ا:يكتىاللهرسولمحمد:انظر)3(

!!الحقالقولهوعياضالقاضيقول

73

http://kotob.has.it



-

http://kotob.has.it



الثالثالفصل

ال!بالىلثلوا!ق،ؤوسمحالتوطبباغوط

:الترديبلاغ

الوحي:بدءحديثفيوغيرهللبخاريروايةفيجاء

كداحزنأ،بلغنافيما،لمجم!دالنبيحزنحتى،فترةالوحيوفتر..أ

بذروةأوفىفكلما،الجبالشواهقرؤوسمنيتردىكي،مرارأمنه

رسولإنك،محمديا:فقالجبريللهتبذى،نفسهمنهيلقيلكي،جبك

عليهطالتفإذا،فيرجع،نفسهوتقر،جأشهلذلكفيسكن،حقأالله

فقال،جبريللهتبذىجبلبذروةأوفىفإذا،ذلكلمثلغداالوحيفترة

.1(ذلك،)مثلله

:الميزانليالبلاغ

فيماسك!ي!النبيحزنحتى،فترةالوحيأوفترقوله:حجر)2(ابنقال

المؤلف-وصنيع،ويونسعقيلروايةعلىمعمرزيادةمنبعدهوماهذا،بلغنا(

فيالحميديذلكعلىجرىوقد،عقيلروايةفيداخلأنهيوهم-البخاريأي

:قالثم،(الوحيأوفترقولهإلىالحديثفساق،جمعه

-02:702:الربانيوالفتح،-6:232233:واحمد،6(829)التعبير-19:البخاري(1)

،361-2:531:لائلالد:والبيهقي،772-572:ا:لائلالد:نعيموابو،902

،691:ا:الكبرىالطبقات:وانظر،)33(الإحسان:حبانوابن،719()9وعبدالرزاق

.271:ا:والرشادالهدىوسبل

.21:935:الباريفتح2()
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عنهوزاد،ذكرناحيثإلىشهابابنعنالمفردعقيلحديثانتهى

حتىفترةالوحياوفتر:فقال،الزهريعنبمعمرالمقترنحديثهفيالبخاري

.آخرهإلىفساقها00حزن

عقيلطريقأخرجفقد،معمربروايةخاصةالزيادةهذهأنعنديوالذي

شيخبكيربنيحيىعن،الرازيزرعةأبيطريقمنمستخرجهفينعيمأبو

نأوبئن،معمربروايةهنامقرونأوأخرجه،بدونهاالكتابأولفيفيهالبخاري

معمر.روايةفيالزيادةأنالإسماعيليصرحوكذلك،لمعمراللفظ

منأيضأنعيموأبو،وغيرهم،لإسماعيليوا،ومسلم،أحمدوأخرجه

بدونها.الليثعنالليثأصحابطريق

.هوالزهريبلغنا،أفيماالقائلإنثم

هذهفي!ي!اللهرسولخبرمنإليناوصلماجملةفيأنالكلامومعنى

موصولأ.وليس،الزهريبلاغاتمنوهو،القصة

اللهرسولمنإلينابلغماجملةفيأيابلغناأفيما:1()الكرمانيوقال

لفظه:قلتا؟أمالإسنادبهذايثبتالحديثآخرإلىهناهامن:قلتفإن،!سم

.بغيرهأنهالسياقمنالظاهرلكن،بغيرهأوبهالثبوتمنأعم

ابنمحمدطريقمنالتفسيرفيمردويهابنعندووقع:حجر)2(ابنقال

حزنأمنهالمجيرالنبيحزنافترةولفظه،ابلغناافيماقولهبإسقاطمعمرعنكثير

عن،عروةعن،الزهريروايةعلىمدرجأكلهفصار،آخرهإلى(منهغدا

هوالمعتمد.والأول،عائشة

:)3(وقال،عياضقولذكرثم،مجملأحجرابنقولوذكرالقسطلاني

.42:79:الدراريالكواكب(1)

.036-21:935:الباريفتح2()

.1:612:الزرقانيوشرح،7:724:وانظر،01:221:الساريإرشاد)3(
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وجهين:منقادحغيرأنهذكرأنهوحاصله

وأنه،يسندهلمحيثبلغنا،أفيماقولهجهةمنبالمتنيتعلقفيما:أحدهما

عنه.المنقولجهةمنإلاذلكلايعلم

وفيه،قومهتكذيبمنأخرجهلماذلكفعلأنهأو،الأمرأولأنه:والثاني

بلغهأنهالظنعلىالغالببل،الصحةفيقدحأيوجبلاإسنادهعدمإذ،بحث

الدولابيطريقمنأيضأوروينا..بذلكينفردولملاسيما،ثقةلأنه،الثقاتمن

يونسعن،وهبابنعن،عبدالأعلىبنيونسعن،الناسسيدابنسيرةفيمما

أنورقةينشبلماثم:وفيه،الحديث:عائشةعن،الزهريعن،يزيدابن

،1()آخرهإلىبلغنا(فيماءلخيماللهرسولحزنحتى،فترةالوحيوفتر،توفي

الصحةتقديروعلى،ثقةومعمرالزهريمنوكل،بالأخرىروايةكلفاعتضدت

لاستقرار،الأمرأولفيأنهإلىبالنسبةلالكن،عياضذكرهكماقادحأيكونلا

بدليل،قطعأفيهشيءلاإذ،التكذيبمنأخرجهماإلىبالنسبةبل،مدةفيهالحال

تعالى:قوله

أئخدشابقذائؤينوألزإبئاثترهتمةتق!دعرتتنئتقققذ!

.!!آستفا

.(الكهفسورة6)آية

أسفأ.نفسكقاتلأي

حذفه،يردهكماابلغناافيماقولهصريحيرده،احتمالمجردهو:قلت

حجر.ابنقالكمامدرجأيكونلأنه

لأنها،الصحيحشرطعلىليستالروايةهذه:)2(شهبةأبوالدكتوروقال

.85:ا:الأثرعيون(1)

الروايةهذهأنبيانفيذكروقد،بتصرف662-562:ا:والسنةالقرآنضوءفيالنبويةالسيرة)2(

حديثنا.موضوععننخرجلاحتىنذكرهالم،الضعفمنأسانيدهاتسلملمأحاديثموهمة

77

http://kotob.has.it



لاوالبخاري،الضعيفانواعمنوالمنقطع،المنقطعقبيلمنوهي،البلاغاتمن

البخاريولعل،الضابطينالعدولبروايةالمتصلةالمسندةالأحاديثإلايخرج

فيهتذكرلمالذيالوحيبدءحديثمنعندهصحلمامخالفتهاإلىلينبهناذكرها

..الريادةهذه

لهحدثتفقد،ذلكيردلجي!دسيرتهمناستفاضمافإنوأيضأ:وقال

بأنالائتحارفيفكرفما،الحالةهذهمنواقسىأشدربهإلىالدعوةأثناءحالات

..نفسهيبخعأوجبلشاهقمننفسهيلقي

علىعميقينوحزنأسىحالةلهحصلتقدعتبروأنهننكرلاونحن:وقال

عليهيهونكانوهوالذي،اللهمنرضاعدمذلكيكونانخشية،الوحيانقطاع

..اللهرضاوفيه،اللهسبيلفيدامماوشدائدهاالحياةلأواءمنشيءكل

يقولكانجبريلأنمنوتهافتهاالزيادةهذهضعفعلىأدلوليس:وقال

كرروأنهحقأ،اللهرسولإنك،محمدأيا:جبلبذروةأوفىكلماجميروللنبي

وصرفهىلجيمالنبيتثبيتفيتكفيواحدةمرةلكانتهذاصحولو،مرارأذلك

!!زعمواكمانفسهبهثتهحذعما

لمجي!معليهكانمامعتتعارضالروايةهذه:1()شاهينموسىالدكتوروقال

معهيستبعدوالذي،الكوارثتزعزعهلاالذيالمطلقواليقين،الكامليمانالإمن

نأإليهاستريحوالذي:قالثم..ودواعيهأسبابهكانتمهما،الانتحارفيالتفكير

وليس،الزهريبلاغاتمنالتصورهذاوأن،معمرروايةمنالزيادةهذه

السليم.والطبعيتنافىمانثبتفلا،موصولآ

علتين:الريادةلهذهإن:)2(الألبانيوقال

.شاذةفهي،وعقيليونسدونبهامعمرتفرد:الأولى

.2:337:المنعمفتح1()

.24-14:والسيرةالنبويالحديثعندفاع2()
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كما،الزهريهوإنمابلغنا،أفيماالقائلفإن،معضلةمرسلةأنها:الأخرى

بلاغاتمنوهو:وقال،الفتحفيالحافظجزموبذلك،السياقمنظاهرهو

موصولأ.وليسالزهري

بها.يحتجموصولةطريقمنتأتلمالزيادةوهذه:وقال

من،منكرةزيادةإنها:نقولأنالحقفلناالزيادةهذهثبوتعدمعرفتواذا

الجبلمنبالتردينفسهقتليحاولأنالمعصوملمجيمبالنبييليقلالأنه،المعنىحيث

وهوالقائل:،ذلكعلىالدافعكانمهما

خالدأفيهيتردى،جهنمنارفيفهونفسهفقتلجبلمنتردىمنأ

اللهرضيهريرةأبيعنوغيرهماالشيخانرواه،الحديث0،0أبدأفيهامخلدأ

.1(عنه)

الإسماعيلي:ا!فظقولرد

علىالطاعنينبعضموه:)2(الإسماعيليقال:حجرابنقال،ذلكومع

ورقة،إلىيرجعحتى،نبوتهفييرتابأنعتي!مللنبييجوزكيف:فقالثينالمحذ

جاءماعلى،نفسهمنهاليلقيجبلبذروةيوفيوحتى،يخشاهمالخديجةويشكو

معمر؟روايةفي

علىينكرفكيف،ربهمنعليهالنازلمعاينةمعيرتابأنجازولئن:قال

المعاينة؟عدممعبهجاءهفيماارتابمن

إلىبإيصالهقضيإذاالجليلالأمربأنجرتاللهعادةأنوالجواب:قال

ومحبة،الصادقةالرؤيامنءشي!مالنبييراهمافكان،وتأسيسترشيحيقدمهأنالخلق

،والمألوفالعادةخالفأمربغتةفجئهالملكفجئهفلما،ذلكمن،والتعبد،الخلوة

داودأبيوصحيح،3872()داودوأبو،(901)ومسلم،()5778الطب-76:البخاري(1)

:4:والنسائي،(3212-5661)الترمذيوصحيح،(4402،5402)والترمذي،328(5)

.(6851)النسانيوصحيح،66،67

.136-21:036:الباريفتح(2)
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لأن،الحالتلكفيالتأملمنيتمكنولم،ذلكوهاله،منهالبشريطبعهفنفر

منه،طبعهوينفريألفهلمممايجزعأنيتعجبفلا،كلهاالبشريةطباعتزيللاالنبوة

لهتأنيسهاألفالتيأهلهإلىرجعفلذلك،عليهاستمروألفهعليهتدرجإذاحتى

وطريقته،الكريمةأخلاقهمنعرفتهبماخشيتهعليهفهونت،لهوقعبمافأعلمها

ومعرفته،بصدقهلمعرفتها،ورقةإلىبهبمسيرهاالاستظهارفأرادت،الحسنة

به.واعترفبالحقأيقنكلامهسمعفلما،القديمةالكتبوقراءته

عليه،ويمرن،فيهليتدرج،الوحيفترةالنبوةتأسيسمقدماتمنكانثم

إلىومبعوثاللهمنرسولإنكبعداللهعنخوطبيكنلمإذ،فتورهعليهفشق

لذلك،فحزن،اسفتهامهيردلمثم،بهءبدىأمرذلكيكونأنفأشفق،عباده

منلهاللهفتحعليهيردماثقلعلىوالصبرالنبوةأعباءاحتمالعلىتدرجحتى

فتح.بماأمره

جليتهاعلىالحاليتحققولمبهخوطبماأولفيلهوقعماومثال:قال

بماوصلهاإذاحتى،يقرأأنهيتحققفلم"لله"الحمد:يقولآخرسمعرجلمثل

.يقراأنهتحققالآياتمنبعدها

حتىشعرأينشدأنهيتحققلمالديار""خلت:يقولقائلأسمعلووكذا

ملخصأ.انتهىومقامها""محلها:يقول

سببأيكونأنالقصةهذهفيلهاتفقمالجيووذكرهفيالحكمةأنإلىأشارثم

معرفتهمفيوطريقأ،إليهويصغي،لقولهيستمعومن،بطانتهفيخبرهانتشارفي

محله.علىلينبهوا،أحوالهفيسواهمنمباينة

قوتهفلضعفنئىءمابعدالجبالرؤوسمننفسهإلقاءإرادتهوأما:قال

مباينةمنبهاالقياممنلهيحصلمماوخوفأ،النبوةأعباءمنحملهماتحملعن

زوالهفيهيكونبماالعاجلفيينالهغممنالراحةالرجليطلبكما،جميعأالخلق

ذلكعلىصبرهفيهفيماتفكرإذاحتى،عاجلأنفسهإهلاكإلىافضىولو،عنه

هـ.ا0نفسهواستقرتصبرالمحمودةالعقبىمن
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الحافظسماهالذيالطاعنينلطعنوتصويره،الكلامهذافيوالناظر

هذاأنالمنصفالمحكمالتاملمنبشيءيرى،ثينالمحدعلىتمويهأالإسماعيلي

!!قائلهعلىمردودالكلام

منها.يقبلماوبيان،!"الخشيةتفسيرتخرصاتعلىالردعرفناانوسبق

وتحصيله،الإيقانالجادفيأثرأأعظم-عرفناكما-ورقةكلامكانهل،ترى

الصادقة،الصالحةبالرؤياالنبوةوحيمن،بالحقواعترافه،ع!ي!دللرسول

؟القرآنونزول،الوحيومراتب..بعدهاوتتابعصحبهاوما

يأسأملأهحزنأالوحيلفتورحزنعتي!مالرسولأنيقتضيالتصويرهذاإنثم

يتردىلكئي،الجبالشواهقرؤوسإلىمرارأيغدوأنإلىدفعه،1()مغلقأكظيمأ

فيسكن،حقأاللهرسولإنك،محمدياقائلأجبريللهفيتبذى،ذراهافوقمن

!!ذلكويتكرر..جأشهلذلك

!؟السلامعليهجبريللهىوتبذ،جم!وراللهرسولغدامرةكم،ترى

عقبءلجزللرسولحصلالذيبالحقوالاعترافالإيقانذهبوأين

ذلكعلىيدلكما،توفي-أنعرفناكما-ينشبلمالذيورقةكلامسماع

!؟الحديث

عادةبأنثينالمحذعلىالطاعنينمطاعنعنالإسماعيليالحافظإجابةلىان

..وتأسيسترشيحيقدمهالخلقإلىب!يصالهقضىإذاالأمرالجليلبأنجرتالله

!!ودعامتهاتعليلهافيضعيفة،جملتهافيمسثمة

اللهعندمنجاءهثم،وجلعزاللهيصطفيهلمنثبتتإذاالرسالةأنذلك

فزعأويرعبيفزعأنمانعفلا،رسولأيكونانقبللبشريتهمألوفأليس!ما

عصمةتخطيدرجةإلىيصلأنيمكنلالكنه،بشريتهدواعيتقتضيهورعبأ

!!والرسالةالنبوة

.بتصرفبعدهاوما124:ا:!راللهرسولمحمد1()
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الإسماعيلي-الحافظقال-كماكلهاالبشريةطباعلاتزيلالنبوةكانتلماذا

المعوقةالماديةئقهاعلاأعظممنالروحتخلصأنهابيد،فيهيجادللاحقفذلك

الروحانيالتناسبليحصلالروحانيةالمجانسةمنشيءفيالأعلىبالمل!للالصال

!!الكريمالقرآنونزول،الرسالةبدءعند

متأخرةوهي،النبوةتأسيسمقدماتمنالوحيفترةمدةتكونكيفثم

،الغارمفاجأةبعدالقاطعباليقينكانتلأنها،وتأسيسهاالنبوةمجيءعنقطعأ

!)المدثر(؟سورةنزولوقبل)اقرأ(سورةأوائلونزول

تمكنعدمليبينالإسماعيليالحافظبهجاءالذيالتمثيلقيمةوما

جعل،غريبعجيبتمثيلوهو،لهمحصلوأي،حالهتحققمنمحكقي!رالنبي

،ويرتا!منهيتخلصأنفأراد،نالهغممنالراحةيطلبرجلكأيءلجيمالنبي

!؟نفسهبإهلاكولو

فيذلكقبلفوقعالإسماعيليذكرهالذيالمعنىوأما:1(حجر)ابنقال

جبريل.مجيءابتداء

.)2(الطبريروايةإلىوأشار

معوالتعارض،الروايةاختلافعنفضلأ،القولذلكرديؤكدهذا:قلت

إلىيشيرأنحجرابنالحافظعلىوكان،الأولالفصلفيأوردناهاالتيالرواية

!!البلاغذلكردفيبقولهالفصلهذاصدرناالذيوهو،ذلك

نأمنوموضوعأووضعأزمنأتكونماأبعدالوحيفترةأننتبينوبهذا

زمنفيمتاخرة-عرفناكما-الوحيفترةلأن،النبوةتأسيسمقدماتمنتكون

يكونأنبداهةيصلحلازمنأوالمتاخر،بزمنالرسالةإطارفيووضعهاوقوعها

!!للمتقدمتأسيسأ

.21:136:الباريفتح(1)

.53:ا:الطبريتاريخ:انظر)2(
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الوحيفي!ك!ي!مبالنبيالتدرجعنوحكمتهاموضوعهافيتكونماوأبعد

يتدرجالتيالكسبيةالشؤونمنليسبالوحييتصلماكللأن،عليهليمرن

تعدديقتضيانوالمرانالتدرجولأن،عليهايمرنحتىودرجاتهامراتبهافينسانالإ

سورةنزولقبلالوحيوفترة،منهماالمقصوديتحققحتى،الوحيفترات

فلماشتكىمجتيررالرسولانالصحيحعلىسببهاكان،آخرنوعمنفترة()الضحى

رضيسفيانبنجندبعنوغيرهماالشيخانرواهفيماوذلك،ثأثلاأوليلتينيقم

:1(قال)عنهالله

امرأةفجاءت،ثلاثأأوليلتينيقمفلم،ع!م!اللهرسولاشتكى

قربكأرهلم،ترككقدشيطانكيكونأنلأرجوإني،محمديا:فقالت

وجل:عزاللهفأنزل،ثلاثأأوليلتينمنذ

.!قيقلؤتازئل!عكؤتا!سمبنإذاؤألتلإ!بمؤآلض!خئ!

.(الضحىسورة-3ا)آية

عبدبنشمس!عبدبنأميةبنحرببنت،العوراءجميلأمهيالمرأةوهذه

.)2(لهبأبيوامرأة،حرببنسفيانأبيأختوهي،مناف

سببفيالمذكورةالفترةانالحق:حجرابنالحافظقولذكرناأنوسبق

ايامأ،دامتتلكفإن،الوحيابتداءفيالمذكورةالفترةغير!وآلف!خئ!نزول

فيالأمروتحرير،الرواةبعضعلىفاختلطتا،ثأثلاأوليلتينإلاتكنلموهذه

.)3(بينتهماذلك

الإمامومرويات،4:231:وأحمد،(1)797رس!لم،(0594)التفسير-56:البخاري(1)

-571)9والطبراني،3:231:التفسير:جريروابن،)967(4:362:التفسيرفياحمد

.5:454:القديرفتح:وانظر،33(54)والترمذي،(2711

.275-2:625:المستدرك:وانظر،3:9:الباريفتح(2)

.8:071:السابقالمرجع)3(
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إلىيأتيأنوقبل،الوحيفترةقبلىخوطبقدى!ب!مالرسولأنوعرفنا

سورةأوائلأقرىءأنوبعد،الغطوتكرارالغارمفاجأةمنعودتهفيأهله

.!زئكبأشيرآقرأ"

وقواعديتفقبماالإسماعيليالحافظلكلامردهفيعرجونالشيخأطالوقد

.(1)أخرىيختلفوماأحيانأالتحديث

يكونلأنه،حذفهوفيابلغناأفيماقولهفيالأدوالبيانفيسبقماوحسبنا

حجر.ابنالحافظقالكمامدرجأ

:كثيرةكتبفيالبلاغ

فقد،مكانتهالها-سبقما-غيركثيرةكتبفيالبلاغذلكنجدهذاومع

،أخرجاه:وقال،الجوزيابنوالحافظ،عنه)2(وسكت،كثيرابنالحافظذكره

فيأنهوذكر،عبدالوهاببنمحمدوالإمام،محققه)3(عنهوسكت

والشيخ،)6(السباعيمصطفىوالدكتور،)5(عبدهمحمدوالإمام،(4)الصحيحين

البوطي،والدكتور،محمود)8(حامدوالشيخ،)7(المباركفوريالرحم!صفي

لأولرآهالذيالملكعنهيحتجبانلهيةالإالحكمةقضتلقد:بقولهعليهوعلق

القلقيتحولثم،ذلكأجلمنالقلقبهيستبدوأن،طويلةمدةحراءغارفيمرة

.584-714:ا:-لمجييماللهرسولمحمد:انظر(1)

.214:ا:النبويةوالسيرة،3:3:البداية(2)

.631:ا:المصطفىباحوالالوفا)3(

.72-71:!الرسولسيرةمختصر(4)

الضحى.سورة:عمجزءتفسير:انظر5()

.64:النبويةالسيرة(6)

رابطةنظمتهاالتيالنبوبةالسيرةلمسابقةالأولىبالجائزةالفاثزالبحثوهو،08:الختومالرحيق)7(

.ام199اهـ-141المنصورة،الوفاءدارطاهـ،893شعبان،الإسلاميالعالم

رابطةنظمتهاالتيالنبويةالسيرةلمسابقةالرابعةبالجائزةالفائزالبحثوهو،751:النقولمنتقى)8(

.م8291هـ-ا204أولىطهـ،ا993الأولربيعالإسلاميالعالم
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يشرفهأنأرادأنبعدقلاهقدوجلعزاللهيكونأنمننفسهفيخوفإلىلديه

نفسهوراحت،عليهالدنياضاقتلقدحتى،منهصدرقدلسوء،والرسالةبالوحي

يومذاترأىأنإلى..!!منهابنفسهيلقيأنجبلذروةإلىوصلكلما،تحدثه

.1(إ)!..رآهالذيالملك

!!النبويةالسيرةكتبمنطرحهيجبكلاموهو

وسكتتالبلاعهذانقلتالتيالكتبذكرحاولنالوالحديثبناويطول

!!بهأعجبتأو،عنه

سابعة.ط75:السيرةفقه1()

!!!!
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كاتهة

يأتي:مالناتبينالختاموفي

لهية.الإوالتربيةوالعصمة،ومصطفاهلعبدهوجلعزاللهحماية-ا

.المحمديالتكامل-2

الشرمصارعمنالسلامةأسبابمنالخيروخصالالأخلاقمكارم-3

.والمكاره

لهامالإوفراسة،رأيهاوجزالة،عنهااللهرضيخديجةالمؤمنينأمكمال-4

النورانية.كلماتهافي

.الألفاظغريبوبيانالوحيبدءحديثتخريج-5

.والأقوالالرواياتمنردهوجبمارد-6

الأفكارءتخطىقدذاتهالوقتوفي،والنياتالمقاصدتحسنقد-7

.لتصوراتوا

يلي:بماوأوصي

التحديث.وقواعدتتفقلاالتيالرواياتردضرورة:أولأ

قوالوالأ،الضعيفةالأحاديثمنالنبويةالسيرةكتبتنقيةضرورة:ثانيأ

أضرارها.علىوالتنبيه،أوضارهابيانمع،والعصمةتتنافىالتي

لمين.العاربللهالحمدأندعواناوآخر

ظلأظيمكيم
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جالهوا!أ

ط،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطتحقيق،للفارسي،حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

.م8891هـ-ا804اولى

بيروت،المعرفةدار،محمودعبدالرحيمتحقيق،للزمخشري،البلاغةأساس

.ام979اهـ-993

مصر.نهضةط،البجاويمحمدعليتحقيق،الأثيرلابن،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

دار،حسنكسرويسيدتحقيق،حزملابن،العددمنواحدلكلوماالرواةالصحابةأسماء

.م2991هـ-ا214أولىط،بيروت،العلميةالكتب

العربي.التراثإحياءدار،للبيهقي،والصفاتالأسماء

.بيروت،العلميةالكتبدار،حجرلابن،الصحابةتمييزفيالإصابة

ومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط،المرصفيلسعد،والمعراجالإسراءاحاديثعلىاضواء

.ام499هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنار

.بيروت،العربيالكتابدار،للسخاوي،التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان

للسنوسي،،اثمالإكمالومكمل،للألي(مسلم!حيح)شرحالمعلماكمالإكمال

.بيروت،العلميةالكتبدار

الهند.وط،بيروتط،للسمعاني،لأنسابا-

بالمدينةالإسلاميةبالجامعةالعلميالمجلس،ناصرالفقيهيعليتحقيق،مندهلابن،الإيمان-

هـ.ا104ط،المنورة

.م7791ثانيةط،بيروت،المعارفمكتبة،كثيرلابن،والنهايةالبداية-

فيالنهاية)جمعالبخاري!حيحمختصرشرح:عليهاومالهابماوثحليهاالنفوسبهجة-

.بيروت،العلميةالكتبدار،جمرةأبيلابن(والغايةالخيربدء

الكويت.حكومةط،وآخرينفراجعبدالستارتحقيق،للزبيدي،العروستاج-

هـ.ا793اولىط،القاهرة،التراثدار،العربيةالحضارة،،للبخاريالصغيرالتاريخ-

هـ-ا854ثانيةط،بيروت،العلميةالكتبدار،(والملوكالأمم)ثاريخالطبريتاريخ-

.م8891

.لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،للبخاري،الكبيرالتاريخ-
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-03

-31

-32

33-

-34

-35

أوليط،العلميةالكتبدار،للمباركفوري،الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة

.ام099هـ-ا!ا01

حجر،لابن،الأطرافعلىالظرافالنكتمع،للمزي،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة

،بيروت،الإسلاميالمكتب،الشاوبشزهيرإشراف،الدينشرفعبدالصمدتحقيق

.م1هـ-839ا304ثانيةط،الهند،القيمةالدار

دار،عبداللطيفعبدالوهابتحقيق،للسيوطي،النواويتقريبشرحفيالراويتدريب

.م9791هـ-ا993ثانيةط،بيررت،العلميةالكتب

.بيروت،العلميةالكتبدار،للجرجاني،التعريفات

.م8791هـ-ا754رابعةط،الإسلاميالمكتب،المسير()زادالجوزيابنتفسير

مصر.،الحلبيط،(العظيمالقرآن)تفسيركثيرابنتفسير

الكتبدار،(المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعاني)روحالاكوسيتفسير

.بيروت،العلمية

سادسة.ط،لشعبا،عبدهلمحمد،عمجزءتفسير

وبذيله(التأويلوجوهفيالأقاوبلوعيونالتنزيلحقائقعن)الكشافالزمخشريتفسير

ومشاهد،عليانعليمحمدوحاشية،الاعتزالمنالكشافتضمنهفيماالانتصاف

لابنالكشافأحاديثتخريجفيالشافالكافيوبليه،الكشافشواهدعلىالالصاف

.بيروت،المعرفةدار،حجر

التفسير(!تحقيقعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقدير)فتحالشوكانيتفسير

.م4991هـ-ا514أولىط،المنصورة،الوفاءدار،عميرةعبدالرحمنالدكتور

.م6891هـ-ا388ثالثةط،الحلبي،(القرآنآيتأويلعنالبيان)جامعالطبريثفسير

ثالثة.ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الكبير()التفسيرالرازيالفخرتفسير

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار(القرآنلأحكام)الجامعالقرطبيتفسير

ثانية.ط،الفكردار،رضارشيدمحمدتألبف،عبدهلمحمد(الحكيمالقرآن)تفسيرالمنارتفسير

.باكستان،الإسلاميةالكتبدارط،حجرلابن،التهذيبتقريب

حلب.ط،للعراقي،الصلاحابنكتابمنوأكلقأطلقلماوالإيضاحالتقييد

هـ.ا532النظاميةالمعارفدائرة،اولىط،حجرلابن،الثهذيبتهذيب

مؤسسة،معروفعوادبشارالدكتورتحقيق،للمزي،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

.م2991هـ-ا314أولىط،الرسالة
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والنشر.والألباءللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة،للأزهري،اللنةتهذيب

المطبوعات،كدةأبوعبدالفتاحتحقيق،للجزائري،الأثرأصولإلىالنظرتوجيه

.م5991هـ-ا614أولىط،حلب،الإسلامية

عالم،السلفيعبدالمجيدحمديتحقيق،ئيللعلا،المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع

.م8691هـ-ا704ثانيةوط،م7891هـ-ا388اولىط،العربيةالنهضةمكتبة،الكتب

الحلبي.ط،وآخرين،شاكرأحمدتحقيق(الترمذي)سننالصحيحالجامع

الكويت،،الإسلاميةالمنارمكتبة،المرصفيلسعد،النبويةللسيرةالصحيحالجامع

.م4991هـ-ا514أولىط،بيروت،الريانومؤسسة

.السعادةدارط،نعيملأبي،الحلية

الدوحة،،والنبوبةوالسيرةللسنةالثالثالعالميالمؤتمر،زهرةأبولمحمد،مجطالنبمننخاتم

اهـ.504محرم

.م8591هـ-ا504اولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،للسيوطي،الكبريالخصائص

أولىط،الكويت،الس!لفية،البدربدرتعليق،للبخاري،العبادأفعالخلق

.اماهـ-859!ا55

دمشق.،الخافقينومكتبةمؤ!سسة،للألباني،والسيرةالنبويالحديثعندفاع

هـا604ط،المكرمةبمكةحراءدار،صبريحسينعامرتحقيق،نعيملأبي،النبوةئلدلا

للنشرالعاصمةدار،الحميدالراشدسليمانبنمساعدلمحقيق،للأصبهاني،النبوةئلدلأ

هـ.ا214أولىط،السعودية،والتوزبع

ودار،القاهرة،الرياندار،قلعجيعبدالمعطيالدكتورتعليق،للبيهقي،النبوةئلدلا

.م1هـ-889ا854أولىط،بيروت،العربيالكتاب

لمسابقةالأولىبالجائزةالفائزالبحث،المباركفوريالرحمنصفيللشيخ،المختومالرحيق

،الوفاءدارهـ-طا893شعبان،الإسلاميالعالمرابطةنظمتهاالتيالنبويةالسيرة

.ام199اهـ-141المنصورة

.الأبصاروثنويرشرح،المختارالدرعلى(عابدينابن)حاشيةالمحتاررد

ودار،بيروت-دمشق،كثيرابندار،المسيرأحمدسيدمحمدللدكتور،والوحيالرسول

.م8791هـ-ا754أولىط،المنورةالمدينة،التراث

عبدالرؤوفطهتعليق،هشاملابن،النبويةالسيرةومعه،للسهيلي،الأنفالروض

.م7891هـ-ا893ط،بيروت،المعرفةدار،سعد
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الرسالة،مؤسسة،الأرنؤوطتحقيق،الجوزيةقيملابن،العبادخيرهديفيالمعادزاد

.م9791هـ-ا993أولىط،الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة،بيروت

،عبدالموجودأحمدعادلتعليق،للصالحي،العبادخيرسيرةفيوالرشادالهديسبل

.م91هـ-414139أولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،معوضمحمدوعلي

هـ.ا936،العربيةالكتبإحياءدارط،عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،ماجهابنستن

أولى.ط،التجاربةمصر،داودأبيستن

.بيروت،العلميةالكتبدارط،الدارميستن

.بيروت،العلميةالكتبدار،الأعظميالرحمنحبيبثحقيق،منصوربنسعيدسنن

.بيروت،المعرفةدار،التركمانلابن،النقيالجوهرذيلهوفي،للبيهقي،الكبرىالسنن

.م8591هـ-ا504ثالثةط،الرسالةمؤسسة،للذهبي،النبلاأعلامسير

،بيروت،المعرفةدار،عبدالواحدمصطفىتحقيق،كثيرلابن،النبويةالسيرة

.ام769اهـ-593

سعيد،عبدالرحيمهمامالدكتورتحقيق،الخشنيذرأبيشرحمع،هشاملابن،النبويةالسيرة

.م8891هـ-ا954أولىط،الأردن،المنارمكثبة،صعيليكأبوعبداللهبنومحمد

دمشق،،القلمدار،شهبةأبومحمدللدكتور،والسنةالقرآنضوءفيالنبويةالسيرة

.م8891هـ-ا904أولىط

وبهامشه،الشافعيايةلصاريزكريايحىلأبي،المطالبأسنىمنالطالبروضشرح

الإسلامية.المكتبةنشر،الرمليحاشية

.بيروت،العلميةالكتبدار،والقنوجي،والقسطلاني،للنويالبخاريشروح

القيم،لابن،المعادزادوبهامشه،للقسطلالي،اللدنيةالمواهبعلىالزرقانيشرح

بيروت،المعرفةارد

ثانية،ط،الأسلاميالمكتب،والأرنؤوط،الشاوبشتحقيق،للبغوي،السنةشرح

.امهـ-839ا!ا.3

هـ.ا933الإسلاميالمكتبط،الدمشقيالعزأبيلابن،الطحاويةالعقيدةشرح

،فرحاتحسنأحمددكتورثحقيق،القيسيطالبأبيبنلمكي،ونعموبلىكلاشرح

.م8391هـ،ا404أولىط،للتراثالمأموندار

فؤادمحمدتحقيق،مالكلابن،الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيحشواهد

.بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالباقي
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ثانية،ط،للملايينالعلمدار،عطارعبدالغفورأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح-71

.اماهـ-993979

.الباريفتحمع،عبدالباقيفؤادمحمدترقيم،البخاري!حيح-72

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،شاكراحمدتقديم،البخاريصحيح-73

إشراف،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،للألباني،ماجهابنسننصحيح-47

.م8891هـ-ا854ثالثةط،الشاوش!زهير

فهرسة،الرياض،الخليجلدولالعربيةالتربيةمكتب،للألباني،داودأبيسننصحيح-75

.م9891هـ-ا954اولىط،الشاويشزهير

إشراف،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،للألباني،الترمذيسننصحيح-76

.م8891هـ-ا804أولىط،الشاويشزهير

تعليق،الرياض،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،للألباني،النسائيسننصحيح77-

.م8891هـ-ا954اولىط،الشاوبشزهير

ومكتبتها.المصريةط،النوويبشرح،مسلمصحيح-78

،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح-97

.م7291ثانيةط

هـ.ا693ط،بحلبالوعيدار،زايدإبراهيممحمودتحقيق،للنسائي،الضعفاء5-8

.بيروتدارط،سعدلابن،الكبرىالطبقات-18

سورية.،المعارفدار،زرعةأبيوولده،للعراقي،التقريبشرحفيالتثريبطرح-82

الفكر.دار،عترنورالديندكتورتحقيق،الصلاحلابن،الحديثعلوم83-

.م9791هـ-ا993الفكردار،للعيني،البخاريصحيحشرح:القارقيعمدة-48

مع،آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبلأبي،داودأبيسقشرح:المعبودعون-85

ثانيةط،المنورةبالمدينةالسلفية،عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،القيمابنشرح

.اماهـ-388689

الكتابدار،الأثريالجوينيإسحاقلأبي،الجارودابنمنتقىبتخريجالمكدودعون-86

.م4991هـ-ا414ثانيةط،العربي

.بيروت،المعرفةدار،الناسسيدلابن،والسيروالشمائلالمغازيفنونفيثرالأعيون-87

العلميالبحثمركز،العزباويللراهيمعبدالكريمتحقيق،للخطابي،الحديثكريب-88

هـ.ا204ط،المكرمةبمكةالقر!امبجامعة
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محمدوعلي،لىلراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للزمخشري،الحديثكريبفيالفائق-98

.بيروت،المعرفةدار،البجاوي

.م1هـ-!89ا954القاهرة،الريانط،الرياضط،حجرلابن،الباريفتح-09

تخريجاختصارفيالمجيدفتحومعه،عبدالبرابنلتمهيدالفقهيالترتيبفيالبرفتح-19

الدولية،النفائسالتحفمجموعة،المغراويعبدالرحمنبنلمحمد،التمهيدأحاديث

.م6991هـ-ا614اولىط،الرياض

الفتحأسرارمنالمراميبلوغمع،الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالربانيالفتح-29

.الفاهرة،المسلمينالإخوانط،بالساعاتيالشهير،البناعبدالرحمناحمدللشيخ،الرباني

الكتب.عالموط،الهندط،للعراقي،الحديثألفيةشرحالمغيبفتح-39

العربي،التراثدار،لاشينشاهينموسىللدكتور،مسلمصحيحشرح:المنعمفتح-49

.القاهرة،ثانيةط

ثانيةط،دمشق،القلمدار،الألبانيتخريج،الغزاليلمحمد،السيرةفقه-59

.م5891هـ-5041

الفكردار،سابعةط،البوطيرمضانسعيدمحمدللدكتور،السيرةفقه-69

.اماهـ-893789

،البيطاربهجةمحمدتحفيق،للقاسمي،الحديثمصطلحفنونمنالتحديثقواعد-79

.م8791هـ-ا754أولىط،النفانسدار،رضارشيدمحمدتقديم

الرسالة.مؤسسةط،للهيثمي،الأستاركشف-89

.بيروت،الرسالةمؤسسة،البقاءبيلأ،الكليات-99

العربي،التراثإحياءدار،للكرماني،البخاريصحيحشرحفيالدراريالكواكب-001

.ام819اهـ-104ثانيةط،بيروت

.منظورلابن،العربلسان-101

العربي،الكتبدار،حجروابنالعراقيبتحرير،للهيثمي،الفوائدومنبعالزوائدمجمع-201

.ام829هـ-ا!ا.2ثالثةط

أولىط،دمشق،القلمدار،عرجونالصادقلمحمد،ع!ييماللهرسولمحمد-531

.اماهـ-504859

الشيختأليف،عبدالوهاببنمحمدالإمامالإسلاملثيخ،جمرالرسول!سيرةمختصر-451

والإفتاءالعلميةالبحوثإدارةرئاسةتوزيع،عبدالوهاببنمحمدالشيخبنعبدالله

.الرياض،والإرشادوالدعوة
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المؤيد،،ياسينبشيرحكمتوتخريججمع،التفسيرفيحنبلبنأحمدالإماممروبات-ا

.م4991هـ-ا414أولىط،السعودية

.بيروت،العربيالكتابدار،للذهبي،التلخيصوبذيله،للحاكم،المستدرك-ا

هـ.ا362ط،العثمانيةالمعارفدائرةمجلس،عوانةأبيمسند-ا

أولىط،للتراثالمأموندار،أسدسليمحسينتحقيق،يعلىأبيمسند-ا

.ماهـ-8791!ا7.

علوممؤسسة،اللهزينعبدالرحمنمحفوظدكتورتحقيق،الزخار()البحرالبزارمسند-ا

.م8891هـ-ا954اولىط،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،بيروت،القرآن

.بيروت،الإسلاميالمكتب،للهندي،العمالكنزمنتخبوبهامثه،احمدمسند-ا

.م4591هـ-ا373بمصرالمعارفدار،رابعةط،شاكراحمدالشيختحقيق،أحمدمسند-ا

أولىط،العلميةالكتبدار،الأعظميالرحمنحبيبالشيختحقيق،الحميديمسند-أ

.اماهـ-904889-

.بيروت،المعرفةودار،الهند،الطيالسيمسند-ا

العتيقة.المكتبة،التراثدار،عياضللقاضي،اآئاراصحاحعلىالأنوارمشارق-ا

العثمانية.المعارفدائرةمجلسط،للطحاوي،الآثارمشكل-ا

للفيومي.،المنيرالمصباح-ا

.م9891هـ-ا904اولىط،الفكردار،اللحاممحمدسعيدتحقيق،شيبةأبيلابن،المصنف-ا

حبيبالشيختحقيق،الأزديراشدبنلمعمر،الجامعكتابومعه،لعبدالرزاق،المصنف-ا

.امهـ-839ا304ثانيةط،العلميالمجلس،الأعظميالرحمن

.الثروقدار،القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الكريمالقرآنألفاظمعجم-ا

.المنورةالمدينة،السلفيةط،للطبراني،الصغيرالمعجم-ا

زيادالدكتورتحقيق،البرقانيرواية،الإسماعيليبكرأبيشيوخاساميفيالمعجم-ا

.م5991هـ-ا014أولىط،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،منصورمحمد

التراثإحياءدار،السلفيعبدالمجيدحمديتحقيق،للطبراني،الكبيرالمعجم-ا

ثانية.ط،العربي

.الران،العلميةالكتبدار،هارونعبدالسلامتحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييسمعجم-ا

.بغداد،الإرشادط،للفسوي،والتاربخالمعرفة-ا

.بيروت،المعرفةدار،الأصفهانيللراغب،القرآنغريبفيالمفردات-ا
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سورية.،المعرفةدار،عترالديننورالدكتورتحقيق،للذهبي،الضغفاءفيالمغني-621

أولى.ط،وافيعبدالواحدعليدكتورتحقيق،خلدونابنمقدمة-271

ابنالحسينالدكتورتحقيق،عياضللقاضي،مسلمبفوائدالمعلمإكمالاكمالمقدمة-281

.م4991هـ-4141أولىط،السعودية،عفانابندار،شواطمحمد

.وشركاهالحلبيالباميعيسى،الزرقانيعبدالعظيملمحمد،القرآنعلومفيالعرفانمناهل-921

هـ.ا382اليمانيهاشمعبداللهالسيدنشر،الجارودلابن،المنتقى-031

البحث،ليمودمنصوربنمحمدبنمحمودلحامد،رسولأعظمسيرةفيالنقولمنتقى-311

ربيع،الإسلاميالعالمرابطةنظمتهاالتيالنبويةالسيرةلمسابقةالرابعةبالجائزةالفائز

.م8291هـ-ا204أولىطهـ-ا993الأول

منحةعلىالمحمودمذيلأبالتعليق،داودأبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة-321

مصر،،الفرقانمكتبة،بالساعاتيالشهير،البناعبدالرحمنأحمدللشيخ،المعبود

هـ.ا354ثانيةط

،م1591هـ-0371،الحلبي،عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،مالكل!مام،الموطأ-331

ط،الرسالةمؤسسة،خليلمحمدومحمود،معروفعوادبشارالدكتوروتحقيق

.م3991هـ-ا314،ثانية

الحلبي.البابيعيسى،البجاويمحمدعليتحقيق،للذهبي،الرجالنقدفيالاعتدالميزان-341

دار،عميرهاديبنربيعالدكتورتحقيق،حجرلابن،الصلاحابنكتابعلىالنكت-135

.م8891هـ-ا804ثانيةط،الرياض،الراية

ومحمود،الزواويأحمدطاهرتحقيق،الأثيرلابن،والأثرالحديثكريبفيالنهاية-361

الطناحي.محمد

.والريان،الرياضط،حجرلابن،الباريفتحمقدمة:الساريهدي-371

.م7291هـ-ا293بيروتصادردارط،للصفدي،الوافي-381

الإسلامي.المكتب،ثامنةط،رضارشيدلمحمد،المحمديالوحي-931

الحديثة،الكتبدار،عبدالواحدمصطفىلمحقيق،الجوزيلابن،المصطفىبأحوالالوفا-041

.م6691هـ-ا386أرلىط،السعادة،القاهرة

حينه.فيمنهاالنقلموضعلملىشرناولم،لمليهارجعناخرىلمتومطبوعاكتبوهناك-

*!
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لموضوعا

....مةالهقص

.......يثلحدا

...الالفاظغريب

...الوحيمفهوم

.....الوحيملك

...الوحيمراتب

....الصبحفلق

.الخلاءإليهخئب

....حراءغار

.......التحئث

.العددذواتاللياليئ

....الحقجاءه

....بقارىءأناما

منيابلغحتىفغطني

...فؤادهيرجف

زفلوني.زفلوني

........وعالر

الفصولللى

الأولالفصل

الاممفاظوكريبلحديث
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........................،الكلوتحمل
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..............................العاشر

..........................عشرالحادي
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.....النوويقول
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خاتمة..

المراجعأهم

..الفهرس
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لليؤلف

شبهاترد،والمحذثينالحديثعندفاع:السنةفيومراحلهالنقد)-ا

جامعة،الدينأصولكلية،امتيازتقدير،ماجستير(مفترياتودحض

.م1791،لأزهرا

امتيازتقدير،وعلومهالحديثفيدكتوراةرسالة(وخصومهاأنصارهابينالسنة)-2

وتداولها،الأزهرجامعةنفقةعلىبطبعهاوالتوصية،الأولىالشرفمرتبةمع

.م7691الأزهرجامعة،الدينأصولكلية،الجامعاتبين

ودحضالشبهاتورد،ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالحديثمشكل)3-

هـ-ا004فطر-الدوحة-النبويةوالسنةللسيرةالثالثالعالميالمؤتمر(المفتريات

.م00891

الاجتماعيةالبحوثإدارة(المعاصرةالوضعيةوالنظمالإسلامبينوالعمالالعمل)-4

العلمية،البحوثودار،الكويت،الوزراءلمجلسالعامةبالأمانةوالجنائية

.م0891هـ-ا054الكويت

.ام819هـ-ا104الكويتجامعة-بالاشتراك(الإسلاميةالثقافة)-5

.ام819هـ-ا104الكويت،للنشرالشعاعدار(الإسلاميالسلوكفيمعالم)-6

الكتابضوءفيتحليليةدراسة(الإسلاميالمجتمعبناءفيودورهاالنبويةالهجرة)-7

.م8291ص-2041الكويت،الفلاحمكتبة،والسنة

الرسالةمؤسسة(الإسلاميةالشخصيةتكوينفيوأثرهارمضاننفحات)-8

.اماهـ-504859

.م8691هـ-6041الكويت-المعلامكتبة(الميزانفيوالروحيةالمادية)-9

.م1ص-8041889الكويت-المعلامكتبة(الإسلامفيالاجتماعيةالمسئولية)-51

دار(النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجمفيالمستشرقينأخطاءعلىأضواء)-11

.م8891هـ-ا854الكويت-القلم

.م1هـ-889ا804،الكويتجامعة(مسلمصحيحلألفاظالمفهرس)الجامع-12
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هـ-ا804الكويت،السلاسلذات(النبويالحديثضوءفيالخلقابتداء)-13

.م8891

هـ-ا804الكويت،السلاسلذات(النبريالحديثضوءفيالسحرةالسحر)-41

.م8891

.م9891هـ-ا904الكويت،السلاسلذات(المحذثينعندومكانتهاالفهارس)-51

العالميةالإسلاميةالخيريةالهيئة(الإسلامرايةتحتوالمواطنالوطن)-61

.اماهـ-411299

.م2991هـ-ا124الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالوطن)اسطورة-17

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالفكر)-18

الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبةوالرسول!(الرسالةمناليهودموقف)-91

.ام299اهـ-412

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديةالطبيعة)-52

الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(!الرسولحياةعلىاليهوديالتآمر)-12

.اماهـ-412299

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(والخيانةاليهود)-22

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكثبة(عسكريأاليهودعلىالقضاء)-23

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهودمحاكمة)-42

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالخطر)-52

.م2991هـ-1241الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهودعلىالنصرمعالم)-26

هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(لوجهوجهاواليهود!روالرسول)-27

.م2991

،بيروت،الريانمؤسسةط-(الأولالجزء-النبويةللسيرةالصحيحالجاهح)-28

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة

المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وردهاالرجمأحاديثحولشبهات)-92

.م4991هـ-ا154الكويت،الإسلامية
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-31

-32

33-

-34

-35

-36

37-

38-

93-

-41

42.-

43-

المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وفقههاحجيتها:الرضاعأحاديث)

.ام499هـ-ا154الكويت،الإسلامية

ومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(0001التربةالله"خققحديثعندفاع)

.م4991هـ-ا154الكويت،الإسلاميةالمنار

المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وفقههاحجيتها:الختاناحاديث)

.ام499هـ-ا154الكويت،الإسلامية

ومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(والمعراجالإسراءاحاديثعلىأضواء)

.ام499هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنار

الإسلامية،المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(والسئةالمستشرقون)

.ام499هـ-ا154الكويت

،بيروت،الريانمؤسسةط(عنهاللهرضيسفيانأبيفضائلحديثعندفاع)

.ام499هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة

،الريانمؤسسةط(ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالردةحد)حديث

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة،بيروت

مؤسسةط(ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالسرقةحدأحاديث)

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة،بيروت،الريان

الإسلامية،المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(الميزانفيالسحرحديث)

.ام499هـ-ا154الكويت

.م7991هـ-1741أولىط،الدمام،الذخائردار(الإسلامفيالوطنية)المسئولية

أولىط،الدمام،الذخائردار(الإسلاميةالشخصيةتكوينفيوأثرهاالحج)نفحات

.مهـ-14177991

.وردها(الج!اسةحديثحول)شبهات

.(ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالنكاحفيالولاية)أحاديث

.(الميزانفيالوحيبدء)حديث

.!(بالنياتالأعمال"إنماحديثعلى)أضواء

""!
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الطب!تدت

.(المسلمثقافةإلىالمدخل)-54

منوالدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةأحاديثشرح:المسلمعمدة)-64

.(مسلمصحيح

.(مسلمصحيحمنالسرقةحدأحاديثشرح:المسلمعمدة)-47

.(مسلمصحيحمنالزنىحدأحاديثشرح:المسلمعمدة)-48

ودراية،روايةالتحديثأصولضوءفيالنبويالحديثعندفاع)-94

.(المفترياتودحضالشبهاتورد

!لا!*

كالثثتولىبا

.(العامةالأحكام:الإسلاميالجنائيالقانون)-05

.(القصاصجرائم)-15

.(الحدودجرائم)-52

.(والحدودالقصاصقبيلمنليستجرائمعلىالتعزير)-53

.(الإسلامفيالسجون)-45

.(الإسلاميالقانونمعالم)-55

.(الإسلامفيالزكاةقانون)-56

!!بم!لأ
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